Valná hromada Rybářské společnosti vodního díla Potůček z.s.
konaná per rollam – únor 2021
Program valné hromady
1. Zpráva o stavu a složení členské základny ke dni valné hromady
2. Zpráva o činnosti výboru spolku a výsledcích činnosti na úseku rybářství
v roce 2020.
3. Zpráva o hospodaření a stavu majetku spolku k 31.12.2020.
4. Zpráva dozorčí komise za rok 2020.
5. Rozpočet spolku pro rok 2021.
6. Rybářské závody v roce 2021.
7. Zaměření brigádnické činnosti spolku v roce 2021.
8. Výdej povolenek a úhrada členství pro rok 2021
9. Usnesení.

Zpráva o stavu a složení členské základny k 31.1.2021
Minulá valná hromada, konaná dne 9.2.2020 v kulturním domě v Malešovicích
vykazovala počet členů 207, z toho 21 dětí a mládeže do 18 roků a 1 čestný
člen. V průběhu roku 2020, respektive k dnešnímu dni, ukončilo členství celkem
11 členů a to jmenovitě:
Dubský David
Macháček Pavel
Šamaj Martin
Švejda David
Čáp Ondřej
Smejkal Jakub

Malešovice
Malešovice
Malešovice
Malešovice
Jezeřany
Medlov

Chlupová Monika
Rech Miroslav
Pižl Erich
Vavřík Miroslav
Fára Jakub

Odrovice
Odrovice
Pohořelice
Pohořelice
Vranovice

V průběhu roku 2020 bylo za členy přijato 11 členů a to:
Gregor Tomáš
Švejdová Diana
Bareš Filip
Kratochvil Radek
Hlaváček Libor

Pohořelice
Malešovice (*)
Kupařovice
Cvrčovice
Malešovice

Dvořák Aleš
Endlicher Pavel
Musil Dalibor
Straka Jiří
Jelínek Dušan

Odrovice
Cvrčovice
Malešovice
Pohořelice (*)
Malešovice
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Buchtela František Malešovice
Pozn.: (*) - žák
K 31.1.2021 tvoří členskou základnu stejný počet členů jako tomu bylo na
předešlé valné hromadě dne 9.2.2020, t.j 207 členů, z toho 21 členů mládeže
do 18 roků a 1 čestný člen.

Zpráva o činnosti výboru a výsledcích spolku na úseku rybářství
v roce 2020
Výbor rybářské společnosti zvolený na valné hromadě dne 05.02.2017 na
pětileté volební období pracoval nadále v tomto složení:
Ševčík Zdeněk

– předseda

Ing. Jeřábek Vladimír

– místopředseda a pokladník

Ing. Matura Karel

– člen výboru a hospodář

Mezulánik Zdeněk

– člen výboru

Pospíšil Karel

– člen výboru

Salajka Jan

– člen výboru

Blažek Vlastimil

– člen výboru

Dozorčí komise společnosti, rovněž zvolená na valné hromadě dne 05.02.2017
na pětileté období, pracovala ve složení:
RNDr. Zahrádka Jiří

– předseda komise

Patočka Jiří

– člen komise

Zahrádková Štěpánka

– členka komise

Pomocným orgánem výboru společnosti je sbor důvěrníků s hlasem poradním,
také jmenovaný na pětileté období dne 05.02.2017, je nadále ve složení:
Špaček Antonín
Bareš Česlav
Pelikán Oldřich
Seknička Josef
Vacula Josef
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Rybářskou stráž vykonávaly nadále dříve jmenovaní naší členové a to ve složení:
Kočařík Vlastimil
Zahrádka Jiří
Zahrádková Štěpánka
Matura Karel
Patočka Jiří
Prokeš Pavel
Výbor společnosti se scházel v průběhu roku 2020 vždy v souvislosti s přípravou
a organizací rybářských závodů, přijímání nových členů, přípravou valné
hromady a dalších úkolů, které průběžně řešil. Ke schůzím výboru byli
pravidelně přizvání členové dozorčí komise a důvěrníci. S přípravou rybářských
závodů vždy následovaly schůze členské a to z dobrovolníků, kteří zajišťovali
pořadatelskou a organizační službu závodů.
Rybářská stáž byla rozšířena o jednoho člena a to Jana Záhorského
z Malešovice.
Na výborové schůzi dne 3.1.2021 požádal o uvolnění z funkce místopředsedy a
současně i pokladníka spolku pan ing. Vladimír Jeřábek z Malešovic, který se
hodlá z obce Malešovice odstěhovat. V souvislosti s tímto výbor navrhl a
doporučuje valné hromadě na toto míst jmenovat pana Jiřího Patočku
z Malešovice. Současně tímto jmenováním bude uvolněn z funkce člena
v dozorčí komisi. Jako místopředseda spolku bude rovněž jmenován a zapsán
jako druhý statutární zástupce spolku v rejstříku vedeném u Krajského soudu.
Pro doplnění dozorčí komise výbor navrhl a valné hromadě doporučuje pan
Pavla Prokeše z Malešovic.
Protože pan ing. Vladimír Jeřábek odchodem z obce Malešovice ukončuje i
řádné členství v našem spolku, navrhl předseda spolku udělit jmenovanému
čestné členství za jeho dlouholetou práci v naší organizaci a v jeho výboru.
Výbor spolku tento návrh schválil a jmenovaný čestné členství přijal.

Hodnocení činnosti a dosažených výsledků na úseku samotného
rybářství.
Členům naší organizace bylo v minulém roce vydáno 206 celoročních
povolenek. Hostovací povolenky pro cizí zájemce – nečleny naší společnosti –
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bylo v roce 2020 vydáno celkem 8 povolenek jednodenních, 4 povolenky
týdenní a 6 povolenek celoročních.

Jednotlivé vodní nádrže, jak je popisujeme místními názvy, byly
navštěvovány následovně:
Náhon

–

108 docházek

/rok 2019 – 146/

Koupaliště –

315 docházek

/rok 2019 – 458/

Jezírka

–

188 docházek

/rok 2019 – 218/

Horní

–

1 610 docházek

/rok 2019 – 1 397/

Husinec

–

706 docházek

/rok 2019 – 363/

Dolní

–

2 891 docházek

/rok 2019 – 2 737/

CELKEM

–

5 818 docházek

/rok 2019 – 5 302/

Z přehledů vyplývá, že nadále je počet docházek obdobný v roce předešlém i
v rocích minulých. Většina docházek rovněž kopíruje vysazování násady kaprů
v jednotlivých vodních nádržích našeho revíru.
Výlovek kaprů jako hlavní lovné ryby v našem revíru, zapsaných ve výkazech
k docházce k vodě za rok 2020 byl celkem 484 kusů o váze 1 828 kg. Pro
srovnání s rokem 2019 to bylo 455 kaprů o váze 1 741 kg. Podobných výsledků
jsme dosahovali i v předešlých letech. Kromě toho bylo v průběhu pěti
rybářských závodů a to tří závodů dospělých a dvou závodů dětí soutěžícími
rybáři a tombolou odneseno celkem 192 kusů kapra o váze 768 kg. Pro
srovnání s rokem 2019 to bylo z těchto závodů 185 kusů kapra o váze 648 kg – i
tato čísla jsou obdobná jako v minulých letech.
Ostatních druhů ryb odlovených a ponechaných v roce 2020 bylo 235 kusů o
váze 528,4 kg, plus 100 kg pstruha z jarních závodů a dále dolovených po
závodech.

Jednotlivé vodní nádrže vykazují tyto výsledky:
Náhon – 1x kapr o váze 4,0 kg
2x štika o váze 5,2 kg
2x candát o váze 4,3 kg
1x amur o váze 7 kg
25x bílá ryba o váze 1 kg
Celkem 31 ks o váze 21,5 kg
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Koupaliště – 9x kapr o váze 27 kg
6x štika o váze 19,4 kg
1x amur o váze 5,2 kg
Celkem 16 ks o váze 51,6 kg
Jezírka – 8x kapr o váze 28 kg,
2x štika o váze 10,7 kg,
2x candát o váze 5,2 kg
1x sumec o váze 20 kg
1x amur o váze 10 kg
1x okoun o váze 0,5 kg
Celkem 15 ks o váze 74,4 kg
Horní
– 187x kapr o váze 716 kg
7x štika o váze 22,6 kg
5x candát o váze 19,2 kg
1x sumec o váze 9 kg
6x tolstolobik o váze 92 kg
2x karas o váze 0,2 kg
16x bílá ryba o váze 2,5 kg
1x okoun o váze 0,2 kg
1x úhoř o váze 1,2 kg
Celkem 226 ks o váze 862,9 kg
Husinec – 77x kapr o váze 272 kg,
1x štika o váze 6 kg
1x tolstolobik o váze 12 kg
46x karas o váze 20,5 kg
3x bílá ryba o váze 0,3 kg
Celkem 128 ks o váze 310,8 kg
Dolní – 202x kapr o váze 781 kg
5x štika o váze 15,6 kg
18x candát o váze 41,1 kg
12x sumec o váze 126,5 kg
1x bolen o váze 2,5 kg
6x tolstolobik o váze 58,5 kg
8x karas o váze 4 kg
51x bílá ryba o váze 6 kg
Celkem 303 ks o váze 1 035,2 kg
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Celková váha ulovených a ponechaných ryb v jednotlivých druzích
včetně rybářských závodů:
- Kapr 676 ks o váze 2 596 kg
- Štika 23 ks o váze 79,5 kg
- Candát 27 ks o váze 69,8 kg
- Sumec 14 ks o váze 155,5 kg
- Amur 3 ks o váze 22,5 kg
- Tolstolobik 13 ks o váze 162,5 kg
- Pstruh 330 ks o váze 100 kg
- Úhoř 1 ks o váze 1,2 kg
- Bolen 1 ks o váze 2,5 kg
- Karas 56 ks o váze 24,7 kg
- Bílá ryba 95 ks o váze 9,8 kg
- Okoun 2 ks o váze 0,7 kg
Celkový výlovek ryb dle evidence docházek za rok 2020, včetně závodů, činí
1241 kusů o celkové váze 3 224 kg. Pro srovnání s rokem s rokem 2019 to bylo
1 418 kusů o váze 3 184 kg, v roce 2018 to bylo 1280 kusů o celkové váze 3046
kg, v roce 2017 to bylo 1346 kusů o váze 2694, v roce 2016 to bylo 1232 kusů o
váze 3068,4 kg, v roce 2015 to bylo 1373 kusů o váze 3153,7 kg, v roce 2014 to
bylo 1283 kusů o váze 2861 kg, v roce 2013 to bylo 2872 kg. Výlovek za
posledních několik let je tudíž velmi podobný, rok 2020 je však v této statistice
váhově nepatrně nejvyšší.

Zajímavé úlovky (mimo úlovek kapra) v roce 2020:
Štika
Šudák Stanislav 8,2 (Jezírka)
Zajíc Jiří 7 kg (Dolní)
Dvořák Jakub 6 kg (Husinec)
Špaček Antonín 4,5 kg (Koupaliště)
Malý Milan ml. 4,5 (Koupaliště)
Sumec
Šudák Stanislav 20 kg (Jezírka)
Holický Rostislav 3x (17 + 10 + 10 kg) (Dolní)
Szronek Roman 16 kg (Dolní)
Seknička Jan 4x (8 + 12 + 14 + 10 kg) (Dolní)
Zajíc Jiří 12 kg (Dolní)
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Candát
Selinger Karel 2x (6,7 + 4,2 kg) (Dolní, Horní)
Kotek Miroslav ml. 6 kusů 15 kg celkem (Dolní 4x, Horní 2x)
Tolstolobik
Szronek Roman 25 kg (Horní)
Urban Libor 16 kg (Horní)
Jeřábek Vladimír 2x 30 kg celkem (Horní)
Salajka Jan ml. 2x 22 kg celkem (Dolní)
Bedřich Libor 11 kg (Horní)
Zuzanám Jiří 2x 18 kg celkem (Dolní)
Amur
Šudák Stanislav 10 kg (Jezírka)
Úhoř
Talafant Miloš 1,2 kg (Horní)
Bolen
Cetl Václav 2,5 kg (Dolní)
Z tohoto přehledu je patrné, že převážná většina našich členů skutečně provádí
sportovní rybolov a neodnáší od vody vše co na udici uloví, za což jim patří
poděkování. V této souvislosti vám chci připomenout, že je nezbytné, abyste
v přehledu docházek uváděli správné názvy jednotlivých částí revíru, tak jak je
to uvedeno v bližších podmínkách – tedy Náhon, Koupaliště, Jezírka, Horní a
Dolní, a ne jak někteří uvádějí Jihlava 2, Potůček, Balaton a pod.

Výsledky rybářských závodů, kterých v roce 2020 bylo cekem 5,
včetně závodů dětí.
První závody se uskutečnily dne 30. května 2020 na Husinci
Účastníků závodů bylo 163. Při závodech bylo uloveno 174 ks kapra, největší o
délce 63 cm. Pstruha bylo uloveno 217 ks, ostatní ryby 42 ks, celkem tedy bylo
uloveno 433 kusů ryb. Vítězem závodů se stal pan Radek Zavadlý z Jaroměřic
nad Rokytnou - 480 bodů.
Závody dětí 31. května 2020 na Husinci
Účastníků závodů bylo 45. Při závodech bylo uloveno 10 ks kapra, 2 největší
kusy o délce 55 cm. Pstruha bylo uloveno 46 ks, ostatní ryby 10 ks, celkem tedy
bylo uloveno 66 kusů ryb. Vítězem závodů se stal František Koudelný z Odrovic 196 bodů.
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Třetí rybářské závody se konaly dne 1. srpna 2020 na Dolním v Odrovicích.
Účastníků závodů bylo celkem 140. Bylo uloveno celkem 105 kusů kapra, dva
největší kusy o délce 62 cm, dále 96 kusů ostatních ryb, včetně 10 ks sumců
v délce 31 – 43 cm. Celkem tedy 201 kusů ryb. Vítězem závodů se stal pan Libor
Urban z Pohořelic s počtem 483 bodů.
Čtvrté závody a to závody dětí byly 2. srpna 2020 na Dolním v Odrovicích.
Počet účastníků byl 45 dětí, děti celkem ulovily 59 ks ryb z toho 9 ks kapra,
největší tři kusy o délce 57 cm.
Vítězem závodů se stala Hana Mezerová se ziskem 253 bodů.
Páté závody proběhly dne 191. září 2020 na Horním v Malešovicích.
Celková účast byla 86 soutěžících. Bylo uloveno celkem 112 ks ryb z toho kapra
74 ks – největší tři kusy o délce 63 cm, dále jeden tolstolobik o délce 86 cm.
Vítězem závodů se stal pan Pavel Tauber z Němčiček se ziskem 540 bodů.
Rybářské závody uspořádané v roce 2020 je možno hodnotit jak z hlediska
účasti tak z hlediska výlovků jako úspěšné a to obdobně jako v letech
předchozích. Významnou roli opět hrály závodní povolenky našich členů, které
jsme zavedly od roku 2012, kde tyto představují podstatnou účast na závodech.
Je namístě poděkovat všem obětavým pořadatelům a rozhodčím, kteří se na
přípravě a zajištění rybářských závodů podílejí a současně vyzvat všechny členy,
aby se zamysleli sami nad sebou, zda by se také oni sami mohli alespoň
jedenkrát v roce zapojit do přípravy a zajištění závodů. Je možno konstatovat,
že aktivita a ochota členů podílet se na organizaci závodů se zlepšila, ale
k ideálu máme ještě poměrně daleko.
Pozn.: Kompletní výsledky rybářských závodů jsou přehledně uvedeny na webových stránkách
obce Malešovice v sekci Informace → Rybáři.

Rybářské závody v roce 2021
Vše záleží na vývoji pandemie Covid 19. pokud to situace dovolíbudou rybářské
závody organizovány obdobně jako v předchozích letech, tj. v obvyklých třech
termínech a to jak pro dospělé, tak pro děti. Přesné termíny závodů proto
nestanovujeme, budou dle možnosti zveřejněny formou SMS zpráv a na
webových stránkách obce Malešovice (www.malesovice.cz → Informace →
Rybáři).
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Ukazatele zarybňování v roce 2020:
ZARYBNĚNÍ REVÍRU "POTŮČEK" V ROCE 2020

1000

Místo
viz
Pozn.
viz
Pozn.

800

1,5

Náhon

3060 Zaj

200

0,5

Jezírka

1260 Zaj

Pstruh tržní

100

Husinec

13800 Poh

25.5.

Kapr I.tř.

450

Husinec

30015 Poh

25.5.

300
5

Husinec
viz
Pozn.

23702 Poh

21.7.

Kapr výběr
Candát plůdek
rychl.

23.7.

Kapr výběr

500

Odrovice

39503 Poh

23.7.

Kapr I.tř.

500

Odrovice

33350 Poh

23.7.

Kapr I.tř.

210

0 Poh

7.9.

Kapr 2roč. násada

150

Odrovice
viz
Pozn.

3450 Zah

17.9.

Kapr výběr

700

Horní

55303 Poh

17.9.

Kapr I.tř.

500

33350 Poh

13.10.

Bílá ryba tříděná

600

Horní
viz
Pozn.

Dat.

Druh ryby

ks

kg

29.3.

Candát roč. 10cm

2000

20

21.4.

Kapr I.tř.

17.5.

Mník plůdek rychl.

17.5.

Štika plůdek rychl.

25.5.

5000

300

Celkem všech ryb:

5037 kg

Cena ⃰

Od

Poznámka

12320 Zaj

Horní 650, Dolní 650, Odrovice 700 ks

66700 Poh

Hus 200, Hor 300, Dol 300, Odr 200 kg

13820 Zaj

19320 Poh

Náh 1000, Hor 1500, Dol 1500, Odr 1000

plátce: obec Odrovice
130 ks Odrovice, 170 ks Horní

Jez 100, Hor 200, Hus 100, Dol 200

348953 Kč

⃰ Cena je včetně dopravy

Zarybnění nádrží tržním kaprem 2020
Koupaliště 0 kg

Souhrn tržního kapra

kg

Cena Kč ⃰

Jezírka 0 kg

Kapr I.tř.

2660

163415

Horní jezero 1500 kg

Kapr výběr

1500

118508

Husinec 950 kg

Celkem kapr:

4160

281923

Dolní jezero 300 kg
Odrovické jezero 1410 kg

kapr

Historie investic do zarybnění

Historie ceny za 1 kg výběr pstruh

2010

70,4 107,8

2010

275 286,- Kč

2011

70,4 107,8

2011

157 322,- Kč

2012

64,1 111,7

2012

249 301,- Kč

2013

70,2 113,-

2013

232 333,- Kč
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2014

70,2 126,5

2014

248 355,- Kč

2015

73,6 133,-

2015

253 655,- Kč

2016

73,6 133,-

2016

301 230,- Kč

2017

75,9 138,-

2017

304 495,- Kč

2018

79,4 138,-

2018

300 249,- Kč

2019

79,- 138,-

2019

338 178,- Kč

2020

79,- 138,-

2020

348 953,- Kč

Z přehledu je patrné, že v roce 2020 jsme na zarybnění vynaložili zhruba o
11 000 korun více než v předchozím roce a o 48 000 korun než v roce 2018.
Násada tržním kaprem dosáhla v roce 2020 výše 4 160 kg, v roce 2019 to bylo
4400 kg, v roce 2018 to bylo 3 402 kg, v roce 2017 to bylo 3 550 to, v roce 2016
to bylo 4 100 kg, v roce 2015 to bylo 3 300 kg, v roce 2014 to bylo 3 551 kg, v
roce 2013 to bylo 3 245 kg. Dle usnesení valné hromady byla v minulých letech
věnována zvýšená pozornost zarybnění štikou a candátem, v čemž budeme i
nadále pokračovat. Opatření na podporu odlovu sumce se sice projevilo, ale
pouze nevýznamným zvýšením úlovků tohoto druhu. Nepodařilo se nám zajistit
násadu lína, novinkou je již třetí vysazení ročka mníka – 250 ks v roce 2018, 200
ks v roce 2019 a 800 ks rychleného plůdku v roce 2020.

Zaměření pracovní a brigádnické činnosti v roce 2021
Členové aktivního věku, tj. mimo důchodce, invalidy, ženy dětí a mládeže, jsou
zařazeni na údržbu břehových porostů podél vodního toku Potůček a jeho
součástí k celoroční údržbě – kosení trávy, odstraňování náletových dřevin
(akát, bez černý) a péče o celkový vzhled této části přírody v okolí obcí
Malešovice a Odrovice. Zimní období je třeba využít k odstranění výrůstků
akátu a jejich úklidu spálením na místě nebo odvozem a spálením
v domácnostech. To je možné provést v období vegetačního klidu, tj. do konce
března. Naopak stromy pokácené bobrem je nutno ponechat na místě až do
dubna, aby se předešlo dalšímu kácení a poškozování dřevin bobrem.
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Výdej povolenek a úhrada členství pro rok 2021
Ceny povolenek a úhrada členství pro rok 2021 zůstávají beze změny stejne
jako v roce 2020:
Dospělí: členství 500,- Kč
povolenka 500,- Kč
závodní povolenka (povinná) 200,- Kč
Děti a mládež do 18 roků při lovu na 1 prut
členství 250,- Kč
povolenka 250,- Kč
závodní povolenka (nepovinná) 200,- Kč
Děti a mládež do 18 roků při lovu na 2 pruty
členství 250,- Kč
povolenka 500,- Kč
závodní povolenka (nepovinná) 200,- Kč

Termín a místo výdeje povolenek v roce 2021
Úhrada členství a zakoupení povolenek pro rok 2021 je možná od 6.února 2021
v pohostinství Malešovice u předsedy spolku a to ve dnech pondělí, středa a
neděle od 14 do 17 hod. Je třeba předložit platný rybářský (státní) lístek a
připravit si částku peněz na úhradu členství a povolenek (viz výše). Je třeba
dodržovat povinnost nošení roušek a udržování rozestupů. Jeden člen může
vyřídit členství a povolenky více osobám, kamarádům či rodinným příslušníkům.
Závěrem touto cestou děkuji všem aktivním členům, kteří přispěli svou prací
k dobrým výsledkům minulého roku, rovněž zástupcům a starostům obcí
Malešovice a Odrovice za podporu v naší práci, včetně možnosti se prezentovat
na internetových stránkách obce Malešovice. Věřme, že rok 2021 bude rokem
zklidnění a navrácení se k běžnému životu, jak tomu bylo před pandemií
v minulosti.
Za výbor Rybářské společnosti vodního díla Potůček, z.s., předseda spolku
Zdeněk Ševčík.
V Malešovicích 31.1.2021
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