který se koná ve Společenském centru Bonaparte ve Slavkově u Brna. Cena vstupenky včetně místenky je 180,- Kč.
Na velkém sále vystoupí AD HOC TEAM pod vedením Antonína Vodičky a ve Sportbaru country kapela OTISK.
Čeká Vás tradiční tombola. Předprodej vstupenek bude od ledna v prodejně obuvi LUMIA ve Slavkově a ve Zlatnictví Capitová v Bučovicích.
Autobusové spojení: Bučovice 19:00 hod. - Křižanovice 19:10 hod. – Hodějice 19:15 hod.
Odvoz účastníků bude v opačném pořadí. Za osobu se bude pro obě jízdy vybírat jízdné 20,-- Kč.
Předem děkujeme za věcné dary, které bude možno předat při výdeji povolenek nebo přímo 23. ledna 2016 do 11:00 hodin v SC Bonaparte.

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
na kterou Vás všechny zveme se bude konat 12. 3. 2016 od 8:00 hod. v kinosále kina JAS ve Slavkově u Brna. Využijte práva členů zúčastnit
se projednání všech otázek, týkajících se naší MO a hlasovat o nich. Proběhne zde i prezentace akcí uplynulého roku.

Informace pro rok 2016
1.
2.

Zápisné :
Členské příspěvky :

3.
4.
5.

Manipulační poplatek :
Rybářský řád :
Stanovy :

Dospělí a mládež 16-18 let
Dospělí a mládež 16–18 let
Mládež do 15 let
Každý
Každý
Každý

1.000,-- Kč
400,-- Kč
200,-- Kč
20,-- Kč
20,-- Kč
20,-- Kč

!!! U P O Z O R N Ě N Í !!!
Členské příspěvky musí být uhrazeny nejpozději do konce února hotově v termínech pro výdej povolenek. V případě, že tak člen
neučiní, je povinen znovu uhradit zápisné. Kdo má zaplněnou průkazku členskými známkami si zároveň připraví novou fotografii.
6.

Ceny povolenek:
mimopstruhové
Republiková
3.150,-- 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

pstruhové
3.250,-- Kč
1.000,-- Kč
500,-- Kč
650,-- Kč
400,-- Kč
150,-- Kč
300,-- Kč

Všechny platby budou vybírány hotově v měsících lednu a únoru pouze v termínech pro výdej povolenek. V ostatních měsících v úředních
hodinách. Žádáme všechny členy, aby si hotovost přinesli v takové výši, jakou mají platit, aby nebyly problémy s rozměňováním peněz.
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.
7.

Přehledy o úlovcích za rok 2015 včetně Sumáře úlovků, řádně vyplněné, seřazené abecedně podle jednotlivých revírů na kterých
rybář lovil a sečtení docházek na jednotlivé revíry, kde lovil musí být odevzdány do 15. ledna 2016 včetně na adresu organizace.
Kdo bude tyto doklady zasílat poštou, v případě nejasností předloží doklad o odeslání. Ti členové, kteří se rozhodnou k vyřízení
povolenky v termínech 3 a 10. 1. 2016 mohou odevzdat „ Záznam o docházce “ a „ Sumář úlovků “ při výdeji povolenky. Kontakt pro
výdej krátkodobých povolenek pro rok 2016 je na tel. č. 724 969 979 pan František Capita a 724 969 656 pan Ivo Beránek.

8.

Výdej povolenek se bude provádět pro všechny členy !!!!!! POZOR NA ZMĚNU DNE VÝDEJŮ – NEDĚLE !!!!!!!
v kanceláři MO Slavkov, Špitálská 951 v tyto termíny:
leden - neděle - 3. 1. 2016,
neděle - 10. 1. 2016
únor - neděle - 14. 2. 2016, neděle - 28. 2. 2016
v Bučovicích v salonku hotelu Arkáda

leden -

neděle - 31.1. 2016

9.

Výdej povolenek bude vždy od 8:00 hod do 11:30 hod.
Po 28. únoru 2016 se budou povolenky vydávat pouze v úředních hodinách. Každý si k výdeji přinese potřebné platné doklady.
Úřední hodiny MO 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.

10.

Plnění pracovních povinností
Minimální pracovní povinnost je stanovena na 10 hodin pro dospělé a mládež 16-18 let. Od této povinnosti jsou osvobozeni: ženy,
starobní důchodci pokud dovršili v roce 2015 věku 65 let, plně invalidní důchodci (předloží ústřižek složenky poslední výplaty důchodu),
dále držitelé průkazu ZTP nebo ZTTP a nemocní po celý rok, kteří o tom předloží lékařské potvrzení. Invalidní důchodci, a nemocní tyto
skutečnosti prokazují při výdeji povolenky. Členové, kteří pracovní povinnost neodpracovali, mohou tuto povinnost splnit zaplacením
80,- Kč za každou neodpracovanou hodinu. Upozorňujeme, že není dovoleno na brigády brát osoby, které nejsou členy MO a
požadovat uznání jejich práce jako vlastní povinnost. Začátek každé brigády je stanoven na 7:00 hodinu a povinnost každého člena je,
aby si na brigádu přinesl potřebné nářadí i obutí. O jaký druh práce se bude jednat, bude oznámeno ve vývěsních skříňkách. Současně
upozorňujeme členy, aby ve vlastním zájmu vedoucímu brigády nahlásili příchod a při odchodu zkontrolovali zápis o počtu
odpracovaných hodin a tím se vyhnuli zbytečným komplikacím při výdeji povolenky.
Rozdělení obcí do pracovních středisek:
Slavkov
Bučovice
Hrušky
Hodějice

Holubice, Kroužek, Křenovice, Nížkovice, Slavkov, Vážany nad Litavou, Velešovice
Bohaté Málkovice, Bohdalice - Pavlovice, Dobročkovice, Dražovice, Hvězdlice, Kojátky, Kožušice, Letonice, Malinky,
Milonice, Nemochovice, Nevojice, Nesovice
Bošovice, Hostěrádky - Rešov, Hrušky, Lovčičky, Milešovice, Otnice, Šaratice, Újezd u Brna, Zbýšov.
Heršpice, Hodějice, Křižanovice, Němčany, Rašovice

Ostatní obce, které zde nejsou vyjmenovány, patří do Bučovic a do Slavkova podle toho, kam to mají blíž.
Na revírech ve Slavkově, Bučovicích a Hodějicích jsou stanoveny jednotné brigády s těmito termíny : 19. března, 9. dubna,
21. května, 3. září a 8. října. Na revírech v Hruškách jsou stanovené jednotné brigády v termínech : 19. března a 8.října. Dozory na
těchto brigádách budou stanoveny hospodářem MO. 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 / 461 203 Vicemilice 1 - Bučovice pan Josef Buriánek telefonní kontakt - 777 259 351
- revír 461 015 Cézava 3A - Hodějice pan Ivo Beránek telefonní kontakt - 724 969 656
11.

Školení členů
Zájemci o získání rybářského lístku z řad mládeže do 16 let musí absolvovat školení v rybářských kroužcích. Osvědčení pro získání
prvního rybářského lístku bude vydáno v měsíci květnu a červnu 2016. Podrobnosti sdělí vedoucí kroužků.
Školící střediska a kontakt na vedoucího kroužku
Slavkov - v DDM každé první úterý v měsíci od 16:00 hod do 18:00 hod. Antonín Křivonožka – 604 617 072
Bučovice - v DDM každou středu v měsíci od 14:00 – 15:00 hod. Jan Tesařík – 728 544 314
Hrušky
- v klubovně u rybníka poslední neděli každého lichého měsíce od 10:00 hod. Václav Štefan – 774 927 123
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
MO )

12.

Rybářské závody společné pro dospělé, mládež 16-18 let a mládež do 15-ti let se uskuteční:
ve Slavkově u Brna dne 28.5.2016 na Revíru Cézava 2A – Nádrž Cukrovarská
v Bučovicích dne 16.7. 2016 na revíru Cézava 3A a Křovačka– Rybníčky Bučovice
Propozice budou včas zveřejněny ve vývěsních skříňkách a na stránkách www.momrs-slavkov.cz.

13.

Další informace budou poskytovány na telefonech 724 969 979 pan František Capita – předseda
775 750 780 pan Martin Šujan – hlavní hospodář
724 969 656 pan Ivo Beránek
724 969 909 pan Petr Zvonek – jednatel organizace
a dále na stránkách www.momrs-slavkov.cz. nebo E-mail: info@momrs-slavkov.cz.

Děkujeme všem našim členům za vykonanou práci v roce 2015 a do Nového roku 2016 přejeme hodně zdraví, spokojenosti, rodinné pohody,
pracovních úspěchů a hlavně bohatou rybářskou sezónu.
Za Moravský rybářský svaz, o.s. MO Slavkov u Brna
„Petrův zdar!“
František Capita
Petr Zvonek
předseda MO
jednatel MO

