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RYBARSItr\rEI\IECEK
1g.LED}ÚA 2013 \aB 20 HoDI\T
který se koná Ve Všech společenských prostorách Kulturního domU Bonaparte Ve Slavkově u Brna
Vstupné Včetně místenky 170,- Kč'Hraje RELAX BAND Ve společenském sálu a Ve Sportbaru oldies discotéka'
Čeká Vás bohatá tombola. Předprodej Vstupenek bude od 2'1 2013 V prodejně obuVi LUlVlA ve Slavkově a Ve Zlatnictvi capitová v BUčoVicích'

Altobusové spojení: Bučovice 19:00 hod' - KřiŽanovice 19:10 hod - Hodějice 19:15 hod'
Autobus směrem od Hostěrádek ReŠoV na SlaVkoV u Brna bude vypraven dle zájmu Účastníků'nfo p'Václav Šiefan 774 927 123
OdVoZ účastníků
bude V opaČném pořadí' Za osobU se bude pro obě jizdy Vybírat jízdné 20'- Kč'
Předem děku]eme za Věcné dary' které bude moŽno předat při výdej] povolenek nebo přímo 19' ledna 2013 do 1 1:00 hodin V sáLe Ku]tur. domu'

vÝnoČNíČLENsxÁ scnŮzr

na kterou Vás VŠechny zveme se bude konat 16.3.2013 od 8:00hod. Vklnosále
se projednáni všech otáZek, týka]icích se naši lvlo a hlasovat o nich'

kinaJAsVe SlaVkoVě

u Brna' VyuŽ]te práVa členůZÚčastnit

Informace pro rok 2013
1.

3.

4.

zápisné
Člensképříspěvky :
|

lvlanipulačnípoplatek
Rybářský řád :

Stanovy:

:

Dospělí a mládeŽ 16_1B et
DospělÍ
l\/ ádeŽ '16-18 let
l\/]ádeŽ do 15 let
KaŽdý
KaŽdý

1'000,-- Kč

400'-- KČ
350,-_ Kč
200'-- KČ
20'_- Kč
20__

Kč

20,-- Kč

Každý

UPoZoRruĚNí:

ČlensképřÍspěvky musí být uhrazeny nejpozději do konce Února hotově v termínech pro výdej povolenek.
V případě' že tak člen neučinÍ,je povinen znovu uhradit zápisné.

6.

Ceny povolenekl

mimopstruhové

pstruhové

2.900,-- Kč

3'200'-_ Kč

800,-- Kč

1'000'-- Kč
500,-- Kč

N4ěsíční

400'-- Kč
550'-- Kč

TýdennÍ

300,_- KČ

RepUblikoVá

Ročni
Poloviční (mládeŽ '16-'18 let, ZTP' ZTTP)

650'-- Kč
400'-_Kč

'100,_- Kč
150'-_ KČ
Denní
250,-- Kč
300'-- Kč
MládeŽ (mládeŽ do 15{ let)
Všechny platby budou Vybírány hotově V měsícíchlednU a únoru pouZe V terminech pro Výde] povolenek V ostatních měsícich V úředních
hodinách Žádárne VŠechny členy, aby si hotovost př]nesli V takové VýŠi,jakou mají platit' aby nebyly problémy s rozměňovánim penéZ'

Žadatel o povolenku musi být drŽitelem platneho rybářského listku' KaŽdý dÉitelpovolenky zodpovídá za správnost osobních Údajů ve
svých dokladech včetně fotografie, aby odpovídala skutečnosti' Proto sije Zkontrolujte a případné nesrovnalosti si nechte opravit při Výdeji
povolenky' Zároveň nah aste VaŠi novou nebo Změněnou e-mailovou adresu pro moŽnost Zasílání informaci a Záběru.

7'

Přehledy o Úlovcích za rck 2012 Včeině Sumáře Úlovků' řádně vyplněné, seřazené abecedně podle jednotlivých revirů na kterých
rybář lovil a sečtenídocházek na ]ednotLivé revíry, kde iovil musí být odevzdány do 15. ledna 2013 Včetně na adresu organizace'
Kdo bude tyto doklady zasÍlat poŠtou, v připadě nejasností předloží doklad o odeslání' Ti č]enové, kteří se rozhodnou k odebráni
povolenky V termínech 5 a 12' 1' 2013 mohou odevzdai ZáZnam o docháZce a sumář ú]ovků př] Výdeji povolenky' Kontakt pro Výdej
krátkodobých povolenek pro rok 2013je na tel' č' 724 969 979 pan František Capita a 728 320 629 pan lvo Beránek'

8'

Výdej povolenek se bude provádět pro VŠechny členy
v kanceláři Mo slavkov, Špitálská 951 v tyto termíny: leden

Únor

v Bučovicíchv salonku hotelu

9.

Arkáda:

_

Únor

sobota
sobota

-

5.

sobota

-

2. 2' 2013

1 ' 201 3' sobota _ 12 1'2013
9' 2' 2013, sobo|a - 23 2'2013

Výdej povolenek bude vždy od 8:00 hod do '11:30 hod.
Po 23. únoru 2013 se budou povo]enky VydáVat pouze V úředních hodinách' KaŽdý s] k Výdeji přinese potřebné platné dok ady'

10'
11.

Ú

řédníhodiny N/o ]sou mimo měsjc červenec vŽdy poslední úter,ý v měsic od 18:00 do 19:00

hod

'

Plněnípracovníchpovinností

pracovní povinnost je stanovena na 10 hodin pro dospělé a nrládeŽ 16-18 let' Od této povinnostl jsou osvobozeni: Ženy,
starobni důchodci pokud dovršíV roce 2013 věku 62 let, plně inva idni důchodci (předloŽí ústřlŽek sloŽenky poslední Výplaty důchodu),
dále drŽitelé průkazu ZTP nebo ZTTP a nemocní po celý rok, kteřío tom předloŽi lékařské potvrzení. lnvalidní důchodci, a nemocní tyto
skutečnosti prokazují při Výdeji povoenky' Členové,kteři pracovnt povinnost neodpracovali, mohou tuto povnnost splnit zap|acením
]\4inimálnÍ

80'- Kč za kaŽdou neodpracovanou hodinu Upozorňujeme' Že není dovoleno na brigády brát osoby' které nejsou Členy Mo

a poŽadovat uznánÍ jejich práce ]ako vlastni povinnost' Začátek kaŽdé brigády je stanoven na 7:00 hod' a povinnost kaŽdého č|ena je'
aby si na brigádu př]nesl potřebné nářadí i obutí. 0 jaký druh práce se bude jednat' bude oznámeno Ve VýVěsnich skříňkách. Současně
upozorňujeme členy' aby Ve Vlastním zájmu Vedoucímu brigády nahlásili přichod a při odchodu Zkontrolova]i zápis o počtu
odpracovaných hodin a tím se Vyhnuli Zbytečným komplikacim při výdejj povolenky'

Rozdělení obcí do pracovních středisek:

slavkov

Heršpice' Hodějice, Holubice, KrouŽek' Křenovice, KřiŽanovice, Němčany' NiŽkov]ce' RaŠovice' Slavkov'

Bučovice

vážany nad Litavou, Velešovice
B' Málkovice, Bučovice, Bohdalice _ Pavlovice' DobroČkovice, DraŽovice, HvěZdlice, Ko]átky, KoŽušice'

Hrušky

Letonice, l\,4alinky, l\,4ilonice,
Nemochovice, Nevojice, Nesov ce.
Bošovice' Hostěrádky-Rešov' HruŠky, Lovčičky,lvileŠovice, olnice' Šaratice, Újezd U Brna' ZbyŠov

ostatní obce, které zde nejsou Vy]menovány, patří do BUčoVic a do Slavkova podle toho, kam to rnají bliŽ'
NaVšech revkech jsou stanoven y jednotné brigády s těmito termíny: 23' března' 13' dubna' 18. května' 7 září a 5. řÍjna' Dozory na
těchto brigádách budou stanoveny hospodářem ]Vo' N/imořádné brigády budou zveřejněny Ve výVěsnich skříňkách. Pracovní povinnost
na revírech lze odpracovat i n]jmo určenétermíny a to]
na revíru Rakovec 1 po dohodě na telefonu čis1o 544 241 111 l774 927 123 pan Václav Štefan
na levíru cézava 2A po dohodě na telefonu číslo602 170 237 pan Vojtech Šedý
_ na revíru Cézava
3A po dohodě na telefonu čislo 777 259 351 pan Josef Buriánek
-

12.

Školeníčlenů
Zájemci 0 ziskání rybářského Iistku Z řad mládeŽe do '16 let musí abso|Vovat ŠkoleníV rybářských krouŽcích. osvědČeni pro získánÍ
prvního rybářského lístku bude Vydáno V měsíc červnu 20'13' Podrobnosti sděli Vedoucí krouŽků'
Školicístřediska:

Slavkov -

první úterý V měsici od 16:00 hod do 18:00 hod'
v DDM kaŽdou středu V měsíci od 14:00 _ 15:00 hod
_ v klubovně u rybníka poslední neděli kaŽdého lichého měslce od '10:00 hod'
Brankovice _ základni škola' informace podáVá pan Ni]lČouŠekte ' 776 323152

Bučovice _

V DD]\4 kaŽdé

Hrušky

Školeníuchazečů o Získáni prvního rybářského listku v kategoriích 16-18 let a dospělÍ proběhne v měsíci dUbnu. Přihiášeni uchazeči
dostanou písemnou pozvánku s termínem a mistem konání'

13.

Rybářské závody společnépro despělé, mládeŽ'l6"'18 let a mládež do 'l5.ti let se uskuteční:
Ve slavkově u Brna dne 25. 5' 2013 na Revíru cézava 2A - NádrŽ cukrovarská
V Bučovicích dne 13' 7' 2013 na revlru Cézava
NádrŽ Horní i Dolni

34

Losování bude od 6:15 do 6:55 hod'' záVody od 7:00 do 12:00 hod' Propozice budou Včas Zveřejněny ve vývěsních skříňkách a na
stránkách WWW'momrs-slavkov'cz'

14.

Dalšíinformace budou poskytovány na telefonech 724 969 979 pan František capita - předseda
775750780 pan lVanin Šu]an-hlav1i hospodáí
728 320

629 pan lvo Beránek _ zástupce hospodáře

a dále na stránkách WWW'momrs-slavkov'cz' nebo E-mail: info@momrs_slavkov'CZ'

Děkujeme VŠem naŠim členůmza vykonanou pláci v rcce 2a12 a do Nového roku 2013 přejeme hodně zdraví, spokojenosti, rodinné pohody'
pracovních Úspěchů a hlavně bohatou rybářskou sezónu'

Za Moravský rybářský svaz' o's MO Slavkov u Brna
František
předseda

capita
l\.4o

',PetrůV

zdar|"
Petr Zvonek
jednatel luo

