Zpráva hospodáře za rok 2021
Vážení kolegové,
letošní jarní a podzimní situace nám opět bohužel neumožnila se potkat, tak jak bychom si přáli a
z toho důvodu jsem nucen opět činnost naší organizace shrnout níže . Věřím, že v roce 2022 již bude
možno uspořádat setkání a podebatovat o věcech , které nás společně spojují a baví. Se spoustou
z vás se potkávám u vody a hovoříme o tom, jak ještě víc zlepšit chod naší organizace, aby to
vyhovovalo jak rybám, ale i co největšímu počtu našich členů. Jsem si vědom toho, že ne vždy se
zavděčíme všem , ale věřte, že parta lidí, která se kolem mě na líhni vytvořila, dělá vše
proto,abychom u naší řeky a rybníků byli na maximum spokojeni.
Nejprve ohlédnutí za vysazováním do revírů .

Pstruhová voda - 453064
V letošním roce probíhalo pravidelné vysazování pstruha duhového , potočního a sivena amerického
v těchto měsících:
Duben - 300kg pstruha duhového
Květen – 500kg kapra obecného – Dukelský rybník, řeka Tichá Orlice
100kg – sivena amerického , 210 kg pstruha obecného, 100kg pstruha duhového
Červenec – 200kg pstruha duhového, 100kg sivena amerického
Září – 320 kg pstruha duhového
V letošním roce bylo do našeho revíru vypuštěno celkem 1330 kg lososovitých ryb. Veškerá
produkce lososovitých ryb byla do řeky nasazena z naší lihně pod Knapovskou nádrží! Ryby byli do
revíru nasazovány v těchto průměrných velikostech : Pstruh duhový – 35 -40 cm , pstruh obecný –
30 -35 cm, siven americký – 28-30 cm.

Pozor na změny v rybářském řádu pro rok 2022!!!
Dukelský rybník
Vysazování květen – 300kg kaprů – tržní 2-2,5kg
V letošním roce bohužel došlo vzhledem k prudkým dešťům ke dvěma ,,výplachům,, rybníka a úniku
ryb. Již v roce jsem požadoval od majitele DR zabezpečení bezpečnostního přelivu vhodnou mříží, ale
situace se vyřešila až koncem tohoto roku, kdy jsme konečně obdrželi objednávku na novou mříž,
která by měla případné další ztrátě ryb zabránit.

Libchavský rybník,Myslivecký rybník II
Na ,,malou vodu,, bylo celkově v letošním roce vybráno za cca 53.000 tisíc korun. Vysazeno bylo
v celkové hodnotě 70.580Kč
Libchavák
375kg kaprů o průměrné váze 2-2,5 kg – 26.250Kč ,
6ks kaprů o průměrné váze 8kg – 48kg - 4.800Kč – zbytek hrazen sponzorem
33ks štik obecných o váze 1,2 kg – 11.250Kč
27 ks jesetera sibiřského – průměrná váha 4kg – 20.000Kč – z toho 10000Kč hradil sponzor
5 sudů okounů a bílé ryby z naší produkce
Celkem LR – 52300Kč
Myslivecký rybník
100kg kapra o váze 2-2,5 kg – 7.000Kč
32kg amurů, průměrná váha 4kg -2.880Kč
64 štik o průměrné váze 0,40 kg – 6.400Kč
8000ks váčkového plůdku štiky – 2000Kč
Celkem : 18.280Kč
Změny v podmínkách lovu na Libchavském rybníce a na Mysliveckém rybníce II
Na jednu povolenku si může lovící ponechat maximálně 7 ks ušlechtilých ryb v kombinaci kapr,amur,
štika ,candát. Z toho však maximálně 2kusy dravců na jednu povolenku.
Cena povolenky pro rok 2022 zůstává 1000Kč.
Lovné míry a hájení
Lín obecný celoročně
Jeseter sibiřský celoročně
Kapr obecný – 40 -60 cm
Amur bílý – 65 – 85 cm
Candát obecný – 55 cm
Štika obecná – 65 cm
Změny budou též uvedeny na webu a ve vývěsních skříňkách.

Prodej povolenek pro rok 2022
Prodej povolenek bude zajištěn u pana Jana Blažka v rybářských potřebách pod FÚ.

Brigádnická povinost 2022
Pro rok 2022 výbor navyšuje brigádnickou neodpracovanou hodinu na 170Kč.
Brigádnická povinnost žen a mládeže do 18 let – 5 hodin
Muži do 65 let – 10hodin

Vážení kolegové,do roku 2022 přeji pevné zdraví vám i vašim blízkým, krásné zážitky u vody a
hlavně pohodovou náladu po celý rok.

Jan Valter
Hospodář organizace

