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M O H E L N I C E

RYBÁŘSKÝ ZPRAVODAJ 2018
Vážení přátelé, rybářky a rybáři,
dovolte nám, abychom vás v krátkosti na závěr roku 2018 informovali o některých skutečnostech a předložili
aktuální informace, týkající se činnosti naší organizace.
Činnost výboru
Rok 2018 byl rokem volebním, kdy byl členskou základnou zvolen výbor místní organizace, dozorčí komise a delegáti
pro územní konference a Sněm ČRS. Pro volební období 2018-22 byl zvolen výbor, který pracuje v tomto složení:
Bc. Milan Gabriel – předseda, Bc. Tomáš Havlík – jednatel, Zdeněk Vařeka – hospodář, Ing. Milan Czislinský – zástupce
hospodáře, Petr Benyš – zástupce hospodáře, Bc. Martin Lyčka – pokladník, fakturace, správce chaty, Petr Grulich –
místopředseda, ekonom, Pavel Hošek – člen zajišťující agendu související s vydanými povolenkami. Dozorčí komise
pracuje ve složení: Jaroslav Opravil – předseda DK, Ladislav Štrambach – člen DK, Mgr. Petr Steidl – člen DK.
Delegátem pro Územní konference ČRS byl zvolen Zdeněk Vařeka, delegátem pro Sněm ČRS byl zvolen Bc. Milan
Gabriel. Výbor řešil úkoly vyplývající zejména z klimaticky extrémně náročného léta, přesto výsledky, které budou detailně
předloženy na VČS dne 9. 3. 2019, jsou hodnoceny jako mimořádně dobré.
Hospodářská činnost
Rok 2018 byl z pohledu hospodaření na rybochovném zařízení, tocích a revírech jednoznačně ve znamení kritického
nedostatku vody v tocích a poklesu hladiny spodních vod, což bylo způsobeno dlouhodobou absencí srážek a extrémně
vysokými teplotami v rámci velké části roku. Hospodářský odbor byl nucen tuto situaci řešit denní kontrolou stavu rybí
obsádky Křemačovského rybníka, využitím aerátorů pro zajištění potřebného obsahu kyslíku ve vodě a v době
nejkritičtějšího stavu vody v toku Mírovka čerpáním vody na odtoku z rybochovného zařízení líhně zpět na přítok do
rybníka v trvání cca 1 měsíce. V souvislosti s touto skutečností nemohlo probíhat intenzivní krmení rybí obsádky, což by
situaci ještě více zkomplikovalo a ryby tak zůstávaly převážně na přirozené potravě.
Tradiční podzimní výlov Křemačovského rybníka však velmi potěšil celkovým výsledkem, kdy přes všechny uvedené
komplikace byl konečný výsledek vylovených ryb téměř 120 q. Vzhledem k průběhu hospodářského roku jde o mimořádný
úspěch a je třeba poděkovat pracovníkům hospodářského odboru za velmi dobrý přístup k plnění každodenních
povinností souvisejících s prací v hospodářském odboru a vykonanou prací.
Další informace týkající se hospodářské činnosti, kdy se podařilo navýšit zarybňovací plán pro naše revíry, překročit
letošní limity zarybnění, byl upraven popisu revíru M 20 A, jednání s CHKO na téma bivakování, opatření proti expanzi
stolístku klasnatého apod. - to vše bude předmětem rozsáhlé zprávy o činnosti za rok 2018, která bude přednesena na
VČS. Zájemci o dění v organizaci mohou v rámci diskuze k těmto tématům získat potřebné informace.
Kulturní činnost
Mimo již tradiční akce pořádané naší organizací, byl rok 2018 ve znamení oslav 70. výročí založení naší místní
organizace Českého rybářského svazu Mohelnice. Jako způsob oslavy tohoto významného výročí zvolil výbor MO
uskutečnění společenské akce, tj. rybářských závodů výhradně pro mohelnické členy, kdy bylo startovné zdarma, uvítací
drink zdarma, zdarma též občerstvení účastníků a byly připraveny ceny pro všechny účastníky. Vzhledem k členské
základně převyšující počet 600 členů očekával výbor možnou účast i v řádu překračujícím stovku účastníku, kdy takto
v předstihu akci zajistil. Skutečnost ale výrazně předčila očekávání organizačního výboru, kdy se dostavilo k oslavě výročí
založení organizace pouhých 26 členů naší MO. K této skutečnosti netřeba další komentáře, lze jen odvodit fakt, že
vynaložené úsilí a prostředky pro další akce tohoto typu jsou neefektivní, neekonomické a tudíž nežádoucí. Více informací
v oblasti kulturní činnosti bude předmětem přednesené zprávy o činnosti organizace za rok 2018 na již avizované VČS.
V měsíci dubnu proběhla tradiční úklidová akce na revíru Morava 20 A. Pro rok 2019 je tato akce opětovně zajišťována,
termín konání je stanoven na sobotu 6. dubna 2019 a akce bude před konáním plakátována. Budeme velice rádi, pokud
tuto záslužnou akci podpoříte svou přítomností. V roce 2019 proběhne 20. výročí od založení této aktivity!!!
Ostatní informace
Každý majitel povolenky je povinen do 15. 1. 2019 odevzdat řádně vyplněný přehled úlovků pro vody
mimopstruhové a do 15. 12. 2018 pro vody pstruhové. Přehledy odevzdané po termínu budou evidovány dle níže
uvedené informace o sumarizaci povolenek. Abychom předešli této situaci, uvádíme adresu, na kterou můžete posílat
přehledy (MO ČRS Mohelnice, Mlýnská 2, 789 85 Mohelnice). Místní pak mohou tyto přehledy vhazovat do schránky
umístěné na vstupních dveřích hospodářské budovy MO ČRS Mohelnice.
Zájemci o výdej povolenky v prvním termínu (5. 1. 2019) musí osobně vrátit přímo u výdeje řádně vyplněný
výkaz o úlovcích za rok 2018 pro možnost kontroly, proto jej nevhazujte do schránky organizace!!!

Sumarizace vydaných povolenek – opatření VÚS Ostrava
Dle archivačního řádu musí být zpracovány sumáře odděleně a to sumáře odevzdané v řádném termínu a po termínu.
Organizace musí zpracovat seznam členů, kterým byla v daném roce vydána povolenka a kteří vyplněný sumář odevzdali
po termínu, případně neodevzdali vůbec, tzn., porušili jednu ze základních povinností člena, držitele povolenky k lovu.
Vzhledem k nesplnění členské povinnosti v souvislosti s výdejem povolenky bude těmto členům ze strany MO uložen
sankční postih a to výdej povolenky na následující rok s odloženým termínem počátku platnosti povolenky.
Realizace opatření ve vztahu k řádné sumarizaci úlovků je pro všechny MO v rámci VÚS Ostrava závazná a neplnění je
sankcionováno odnětím finanční úhrady za vydané povolenky.
Celkové přehledy o úlovcích, zpracovávané za jednotlivé revíry a v rámci organizačních složek svazu, jsou povinným
hospodářským ukazatelem předkládaným státní správě a dokladem o stavu hospodaření na svěřených revírech. Jsou
zásadním podkladem pro posouzení zarybňovacích plánů jednotlivých revírů a mělo by být zájmen nás všech, aby
podklady pro posouzení atraktivnosti revírů byly objektivní a odráželi skutečný stav.
Výše členského příspěvku pro rok 2019:

Ceny povolenek pro rok 2019
územní roční mimopstruhová dospělí
územní roční mimopstruhová mládež, studenti, ZTP
územní roční mimopstruhová - děti do 15 let
územní roční pstruhová dospělí
územní roční pstruhová mládež, studenti, ZTP
územní roční pstruhová - děti do 15 let
celosvazová roční mimopstruhová dospělí
celosvazová roční mimopstruhová mládež, studenti, ZTP

celosvazová roční mimopstruhová - děti do 15 let
celosvazová roční pstruhová dospělí
celosvazová roční pstruhová mládež, studenti, ZTP
celosvazová roční pstruhová děti do 15 let
jihomoravská roční mimopstruhová - dospělí
celorepubliková roční mimopstruhová

1600 Kč
1050 Kč
300 Kč
1700 Kč
1200 Kč
400 Kč
2200 Kč
1400 Kč
700 Kč
2300 Kč
1500 Kč
800 Kč
970 Kč
3250 Kč

dospělí nad 18 let, ZTP
mládež 16 - 18 let
děti do 15 let

500 Kč
200 Kč
100 Kč

(studujícím ve formě denního studia do 26 - ti let věku bude povolenka vydána jen na základě potvrzení o denním
studiu, občanům se ZTP jen na základě předloženého platného průkazu ZTP)
Povolenka k lovu ryb bude vydána těm členům, kteří vrátili v požadovaném termínu přehled úlovků za rok 2018 (řádně
vyplněný ve všech kolonkách, včetně počtu docházek a rozčleněný na jednotlivé revíry), předloží platný státní
rybářský lístek, členský průkaz opatřený vlastní fotografií, zaplatí členský příspěvek a těch, kterých se to týká poplatek za
brigádu pro rok 2019. Částka za úhradu brigádnických hodin na rok 2019 činí 900 Kč. Brigádu neplatí děti do 15 let,
ženy, členové s platným průkazem ZTP a členové starší 65 let. Placení bude provedeno přímo při výdeji povolenek.
Termíny výdeje povolenek na rok 2019
Výdeje budou probíhat v hospodářské budově MO ČRS Mohelnice v čase od 8:00 hod. do 11:00 hod. ve dnech:
sobota 5. ledna 2019
sobota 9. února 2019
sobota 2. března 2019
Další výdej povolenek bude realizován před výborovými schůzemi MO v termínech:
2. dubna 2019, 7. května 2019, 4. června 2019 vždy v čase od 17:00 hod. do 17:45 hod.
Přihlášky nových členů
Na lednové výborové schůzi bude uzavřen a projednán seznam nových žadatelů o členství v naší organizaci. Přihlášky
doručené po termínu konání schůze již nebudou akceptovány. Zájemci o členství budou vyrozuměni v průběhu měsíce
února 2019. Tiskopisy přihlášek jsou ke stažení na webových stránkách MO (www.mocrsmohelnice.cz).
Ochrana osobních údajů – (GDPR)
Osobní údaje členů organizace – jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého bydliště, které jsou organizací
zpracovávány, nepodléhají souhlasu člena dle GDPR. Materiály týkající se chodu organizace v souvislosti s GDPR budou
umístěny na webových stránkách organizace.
Pozvánka na VČS
Výroční členská schůze Českého rybářského svazu, místní organizace Mohelnice se bude konat v sále Domova
mládeže Obchodní akademie Mohelnice, Olomoucká 41, Mohelnice (naproti průmyslové škole) dne 9. března 2019,
začátek v 9:00 hod. Prezentace účastníků v době 8:00 – 9:00 hod. Prosíme o dochvilnost a co největší účast z řad
rybářů!!! Samostatné pozvánky na VČS již nebudou zasílány!!!
Brigáda na úklid okolo bagru se bude konat 6. dubna 2019, kdy se bude jednat o 20. výročí konání této akce.

Dovolte, abychom Vám popřáli pěkné a pohodové prožití vánočních svátků a do nového
roku 2019 hodně zdraví, štěstí a mnoho pěkných zážitků od vody.
Váš výbor Místní organizace ČRS Mohelnice, z.s.

