Číslo 1/2022
Rybářský věneček,

na který vás srdečně zveme, se uskuteční v sobotu dne 29. ledna 2022.
Místem konání je Společenské centrum Bonaparte ve Slavkově u Brna. Cena vstupenky včetně místenky je 200,- Kč.
O hudební produkci k poslechu i tanci se postará skupina Karel Gott revival Morava.

VÝROČNÍ USTAVUJÍCÍ ČLENSKÁ SCHŮZE,
na kterou Vás všechny zveme, se bude konat v sobotu dne 12.3.2022 od 8:00 hod. v restauraci SC Bonaparte ve Slavkově u Brna. Využijte
práva členů zúčastnit se projednání všech otázek, týkajících se našeho PS a hlasovat o nich.

Úhrady pro rok 2022
Zápisné :
Členské příspěvky :

Dospělí a mládež 16-18 let
Dospělí a mládež 16–18 let udržovací (bez práva na povolenku)
Dospělí a mládež 16–18 let pro výdej povolenky
Mládež do 15 let
Bližší podmínky výkonu rybářského práva a soupis revírů
Manipulační poplatek :

1.000,-- Kč
450,-- Kč
1.300,-- Kč
200,-- Kč
20,-- Kč
30,-- Kč

Při úhradě pouze členského udržovacího příspěvku ve výši 450,- Kč není právo v aktuálním roce na výdej povolenky. Člen, který bude žádat v
aktuálním roce o povolenku, zaplatí členský příspěvek, povolenku a další předepsané platby. Uvedené skutečnosti vychází z nových Stanov
svazu, schválených na IX. sjezdu MRS dne 5.10.2019. Přesné znění je formulováno ve Stanovách svazu, popřípadě dalších svazových
dokumentech.
Ceny povolenek:
mimopstruhová
Republiková
3.600,-- Kč
Roční
950,-- Kč
Poloviční (mládež 16–18 let, ZTP, ZTTP) 500,-- Kč
Měsíční
650,-- Kč
Týdenní
400,-- Kč
Denní
150,-- Kč
Mládež (mládež do 15-ti let)
300,-- Kč

pstruhová
3.750,-- Kč
1.000,-- Kč
500,-- Kč
650,-- Kč
400,-- Kč
150,-- Kč
300,-- Kč

!!! U P O Z O R N Ě N Í !!!

Členské příspěvky musí být uhrazeny nejpozději do konce února. V případě, že tak člen neučiní, je povinen znovu uhradit zápisné.
Kdo má zaplněnou průkazku členskými známkami, si pro vystavení nové připraví aktuální fotografii.

Výdej povolenek 2022
Všechny platby budou probíhat na základě bezhotovostního převodu na účet spolku č.102683009 / 2250, a to minimálně tři dny
předem z důvodu včasného zpracování potřebných podkladů pro výdej povolenek. Při výdeji povolenek v únorových termínech je možné hradit
výdaje v předem připravené hotovosti.
Žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku. Každý držitel povolenky zodpovídá za správnost osobních údajů ve
svých dokladech včetně fotografie, aby odpovídala skutečnosti. Proto si je zkontrolujte a případné nesrovnalosti si nechte opravit při výdeji
povolenky. Zároveň nahlaste vaši novou nebo změněnou e-mailovou adresu pro možnost zasílání informací a Záběru.
Přehledy o úlovcích za rok 2021 včetně Sumáře úlovků, řádně vyplněné, seřazené abecedně podle jednotlivých revírů, na kterých rybář lovil a
sečtení docházek na jednotlivé revíry musí být odevzdány NEJPOZDĚJI !! do 15. ledna 2022 včetně na adresu pobočného spolku.

Ti členové, kteří se rozhodnou k vyřízení povolenky v termínech 18.12.2021, 8.1.2022 a 15.1.2022, mohou odevzdat „Záznam o docházce“ a
„Sumář úlovků“ při výdeji povolenky. Kontakt pro výdej krátkodobých povolenek pro rok 2022 je na tel. č. 734 361 292 pan Martin Šujan –
hlavní hospodář.
Výdej povolenek se bude provádět pro všechny členy v kanceláři PS Slavkov, Špitálská 951 v tyto termíny:
prosinec - sobota - 18.12.2021, a to pouze na základě předchozí bezhotovostní platby.
leden - sobota - 08.01.2022 a 15.01.2022, a to pouze na základě předchozí bezhotovostní platby.
únor - sobota - 12.02.2022 a 26.02.2022 na základě předchozí bezhotovostní platby. V ojedinělých případech je možmá úhrada
v hotovosti na místě.
Výdej povolenek bude vždy od 8:00 hod do 11:30 hod. Po 26. únoru 2022 se budou povolenky vydávat pouze v úředních hodinách, na
základě včasné, předchozí bezhotovostní platby. Každý si k výdeji přinese potřebné platné doklady.
Úřední hodiny PS jsou mimo měsíc červenec a prosinec vždy poslední úterý v měsíci - zimního času od 17:00 do 18:00 hod.
- letního času od 18:00 do 19:00 hod.
__________________________________________________________________________________________________________________
Plnění pracovních povinností
Usnesením IX. sjezdu MRS ze dne 5.10.2019 byla s účinností od 1.1.2020 zrušena pracovní povinnost. Zájemci o brigády se můžou nahlásit
při výdeji povolenky. Vyžádaná pracovní činnost bude hrazena na DPP. Mimořádné brigády si budou organizovat individuálně hospodáři na
jednotlivých revírech. Kontakty na hospodáře jednotlivých revírů jsou :
- revír 461 117 Rakovec 1 - Hrušky pan Václav Štefan telefonní kontakt - 544 241 111 / 774 927 123
- revír 461 014 Cézava 2A - Slavkov u Brna pan Vojtěch Šedý telefonní kontakt - 602 170 237
- revír 461 015 Cézava 3A / 461 225 Křovačka 1 / 461 203 Vicemilice 1 - Bučovice pan Josef Buriánek
telefonní kontakt - 777 259 351
- revír 461 015 Cézava 3A - Hodějice pan Milan Beránek telefonní kontakt - 603 191 279
Školení mládeže – rybářské kroužky
Zájemci o získání rybářského lístku z řad mládeže do 15-ti let musí absolvovat školení v rybářských kroužcích. Osvědčení pro získání prvního
rybářského lístku bude vydáno v měsíci květnu a červnu 2022. Podrobnosti sdělí vedoucí kroužků.
Školící střediska a kontakt na vedoucího kroužku
Slavkov - v DDM - Termíny 1.pololetí: 12.10.; 26.10.; 9.11.; 23.11.; 7.12.; 21.12.; 4.1.; 18.1. od 17:00 hod do 18:00 hod. Antonín
Křivonožka – 604 617 072
Bučovice - v DDM každé sudé pondělí v měsíci od 14:00 do 15:00 hod. Libor Konečný - 777 661 984
Brankovice - základní škola Brankovice. Jan Novotný – 606 302 161
Školení uchazečů o získání prvního rybářského lístku v kategoriích 16–18 let a dospělí proběhne v měsíci březnu. Přihlášení uchazeči
dostanou písemnou pozvánku s termínem a místem konání. ( přihlášku naleznete na webových stránkách a v úřední dny v klubovně PS )
Rybářské závody společné pro dospělé, mládež 16–18 let a mládež do 15-ti let se uskuteční:
ve Slavkově u Brna dne 28.5.2022 na revíru Cézava 2A – Nádrž Cukrovarská
v Bučovicích dne 9. 7. 2022 na revíru Cézava 3A a Křovačka 1– Rybníčky Bučovice
Propozice budou včas zveřejněny ve vývěsních skříňkách a na stránkách www.momrs-slavkov.cz.
Další informace budou poskytovány na telefonech
603 845 713 pan Zdeněk Koudelka – předseda
734 361 292 pan Martin Šujan – hlavní hospodář
603 191 279 pan Milan Beránek – správce webu
724 023 802 pan Petr Zvonek – jednatel
a dále na stránkách www.momrs-slavkov.cz. nebo E-mail: mrspsslavkov@seznam.cz. a ve vývěsních skříňkách

Termíny uskutečnění a pořádání všech plánovaných akcí: Věneček, výroční schůze, výdej povolenek, školení
uchazečů, rybářské kroužky a závody budou dodatečně upřesněny v souvislosti s usnesením a nařízením
vlády České republiky podle aktuálního vývoje epidemiologické situace. O těchto budete včas informováni na
webových stránkách a ve vývěsních skříních.
Děkujeme všem členům za přízeň našemu spolku a do Nového roku 2022 přejeme hodně zdraví, spokojenosti, rodinné pohody, pracovních
úspěchů a hlavně pestrou rybářskou sezónu, plnou krásných zážitků u vody.
Za Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Slavkov u Brna
„ Petrův zdar “
Zdeněk Koudelka
předseda

Petr Zvonek
jednatel

