Zpravodaj ČRS MO Solnice, z.s.pro rok 2018
pořadové číslo 19
Neprodejné,
určeno pro členy MO ČRS
Solnice !

Leden 2018

1. prodej známek a povolenek

6.1.2018

8:00 – 12:00 klubovna Solnice

Váţení přátelé,
se začátkem roku, tak jako kaţdý rok, vychází Zpravodaj
ČRS MO, z.s. Solnice, který Vám poskytne nezbytné informace
pro rok 2018.
Rok se sešel s rokem a letopočet 2017 se stává minulostí.
Pokud bych měl plynulý rok shrnout, dalo by se říci, ţe rok
proběhl klidně, bez ţádných zásadních událostí. Na první poslech
můţe znít tato informace velice fádně, ale pro některé z našich
členů to zas tak fádní není, protoţe se za tímto krátkým souvětím
se skrývá spousty práce.
Vše začíná uţ koncem starého roku, kdy musí hospodář
provést sumarizaci vydaných povolenek. Zde je největší úskalí v
nekázni některých členů, kteří nevrací včas své povolenky. Tím
jen přidělávají práci, protoţe termíny pro odeslání sumarizací
jsou předem pevně dány.
Se začátkem roku je spojen prodej známek a povolenek.
Kaţdou vydanou povolenku je třeba řádně zaznamenat, vést
evidenci prodaných známek, ověřit odpracované brigádnické
hodiny, provést vyúčtování atd. Ještě nejsou všechny povolenky
vydané a začátkem jara, s blíţícím se začátkem pstruhové sezóny,
je třeba slovit náš chovný potok Dlouhá strouha, ve kterém
odchováváme násadu pstruha obecného. Všechny odlovené ryby
vţdy končí v řece Bělé, v našem revíru Bělá 2. Jakmile je potok odloven, je potřeba zarybnit plůdkem, se
kterým pomáhají děti z našeho rybářského krouţku.
S jarem také začíná práce v okolí našeho sportovního rybníku v zámeckém parku v Kvasinách. K tomu
jsme zavázání naší nájemní smlouvou, kterou máme s majitelkou paní Klímovou. Jaro je začátkem i
organizační práce. Uţ v březnu začínáme Výroční schůzí, která je vţdy spojená s pravidelným periodickým
školením, které je povinné pro všechny členy. Pro rok 2018 je místem konání KD Kvasiny, protoţe v KD
Solnice probíhá rekonstrukce. Poslední květnový víkend pořádáme tradiční rybářské závody pro dospělé a
mládeţ. Ještě před závody je nutno zajistit vysazení kapra, posekat trávu okolo rybníka, zajistit ceny,
občerstvení, stoly, měření ryb … Ihned po prázdninách začíná svoji práci krouţek mladých rybářů. První akcí
krouţku jsou rybářské závody na obecním rybníku v Kvasinách. Letos chystáme uţ třetí ročník a závody se
stávají velice oblíbené pro moţnost lovu i pro příchozí děti, které se mohou seznámit s lovem ryb a zapsat se
do krouţku.
Podzim znamená poslední brigádu v parku. Je potřeba provést závěrečný úklid před nastávající zimou
a postarat se o chovný rybník. Listopad je pravidelný termín prověrek na územním svazu, kdy předkládáme
náš výkaz práce za uplynulý rok. Součástí jsou výsledky našeho hospodaření, zarybňování, stav členské
základny, objednávky násadových ryb atd. S koncem roku je potřeba připravit Zpravodaj, zkontrolovat
aktuálnost interních dokumentů jako je Rybářský řád na Malou vodu, Interní zásady, plán práce na příští rok.
Ani jsem nestihl zmínit takové „drobnosti“ jako zajistit krmení pro kapry nebo slovit úsek řeky Bělé
během několika dnů z důvodu prací v korytě a celý kolotoč začíná s novým rokem od znovu …
Poděkování patří všem členům, kteří se aktivní prací podílejí na chodu naší organizace.
S pozdravem „Petrův Zdar“

Milan Hrubý, jednatel

Termínový kalendář 2018
Měsíc

Akce

Datum

Čas

Místo

Leden 2018
Únor 2018
Březen 2018
Duben 2018
Květen 2018
Květen 2018
Září 2018
Leden 2019

1. Prodej známek a povolenek
2. prodej známek a povolenek
Výroční členská schůze
3. prodej povolenek
Rybářské závody dospělí
Rybářské závody mládeţe
Rybářské závody mládeţe
1. prodej známek a povolenek

6.1.2018
24.2.2018
3.3.2018
7.4.2018
26.5.2018
27.5.2018
8.9.2018
5.1.2019

8:00-12:00
8:00-12:00
15:00
8:00-12:00
6:00-12:00
7:00-12:00
7:30-11:30
8:00-12:00

klubovna Solnice
klubovna Solnice
KD Kvasiny
klubovna Solnice
Zámecký rybník
Zámecký rybník
Obecní rybník Kv.
klubovna Solnice

U akcí dlouhodobě plánovaných můţe dojít ke změně termínu i místa konání. O případných změnách bude celá členská
základna informována s řádným předstihem. Informace budou zveřejněny ve vývěsních skříňkách na rybářské chatě
v zámeckém parku, u obchodního střediska Kubík Solnice. Tyto vývěsky je potřeba, vzhledem k předpokládaným změnám,
sledovat. Kromě toho jsou tyto změny uveřejňovány i na internetových stránkách naší organizace (http://www.mosolnice.wz.cz).

Funkce
Předseda:
Místopředseda:
Místopředseda:
Jednatel:
Účetní:
Pokladník:
Hospodář:
Zástup. hospodáře:
Předseda doz. Komise:
Člen doz. Komise:
Člen doz. Komise:
Webové stránky:
Brigády:

Výbor místní organizace ČRS MO Solnice, z.s.
Jméno
Adresa
Fencl Karel
Kvasiny 208
Ing. Hübsch Milan
V řekách 329, Solnice
Jirsa František
Kvasinská 289, Solnice
Hrubý Milan
Sídliště I 668, Solnice
Kříţ Vladimír
Kvasinská 126, Solnice
Šmíd Petr
V Zástruţí 543, Solnice
Seidl Jiří
Druţstevní 404, Solnice
Káda Karel
Kvasiny 242
Janeček Jan
Kvasiny 1
Michalička Bohuslav
Mírová 1456, Rychnov n. Kn.
Píč Pavel st.
Kvasiny 134
Ostatní důležité kontakty
Vladimír Kříţ ml.
vladimir-kriz@seznam.cz
Luščák Jan
Vašátkova 22 Solnice
Janošťák Josef
Kvasiny 300
vyuţívá hospodář pro svoji činnost v MO

Telefon
608 933 556
494 590 301
603 718 781
602 511 065
724 894 226
775 515 054
736 127 222
721 715 267
724 208 654
731 921 802
494 596 376
734 299 233
732 657 295

Mobilní telefon MO
WEB MO CRS Solnice http://www.mo-solnice.wz.cz
Adresa
Český rybářský svaz, místní organizace Solnice, z.s.
Masarykovo náměstí 1
517 01 Solnice
IČO MO ČRS Solnice
135 86 076

736 150 504

Vedoucí mládeže

731 921 802

Rybářská stráž

Michalička Bohuslav
Kříţek Bohumil
Fencl Karel
Šmíd Petr
Seidl Jiří st.
Klapal Zdeněk

Mírová 1456, Rychnov n. Kn.
Druţstevní 403, Solnice

Telefonní čísla VčÚS Hradec Králové
Sekretariát
495214940
p. Pohl , technik
Webová adresa
http://www.vcus.regis.cz e-mail:

495220582, m. 602467315
crsusvc@svaz.cz

Plán práce ČRS MO Solnice, z.s. na r. 2018

Plán práce se dělí do následujících oblastí:
1. Organizační činnost, členské schůze
Výroční členská schůze:

3.3.2018

Výborové schůze:

vţdy první pondělí v měsíci od 18 hodin
8.1.2018
5.2.2018
5.3.2018
2.4.2018
7.5.2018
4.6.2018

klubovna Solnice
klubovna Solnice
klubovna Solnice
klubovna Solnice
chata u rybníka
chata u rybníka

15:00 KD Kvasiny

2.7.2018
3.9. 2018
1.10. 2018
5.11. 2018
3.12. 2018

chata u rybníka
chata u rybníka
klubovna Solnice
klubovna Solnice
klubovna Solnice

Prodej povolenek na “Malou vodu” a dalších bude v měsících květen, červen, červenec a
září bude probíhat vždy v den výborové schůze v 18 hodin v chatě u rybníka.
2.

Kulturně společenská činnost
Rybářské závody v zámeckém parku
dospělí
26.5.2018
od 6:00 hod, zápis a losování 5:00-5:45 hod.
mládeţ
27.5.2018
od 7:00 hod, zápis a losování 6:30-7:00 hod.
Rybářské závody na obecním rybníku u Dlouhé strouhy pro mládeţ + příchozí do 15 let
8.9.2018
od 7:00 hod, zápis a losování, 7:30-11:30 hod. rybolov

3.

Hospodářská činnost
Lovení Dlouhá strouha
Lovící četa:

Agregát:
Členové:

Termín: poslední týden v březnu
(bude upřesněno na VČS)

Seidl Jiří ml – vedoucí
Zodpovídá: hospodář
Johanides Pavel
Dirlam Pavel
Kříţ Vladimír ml.
Grabmüler Roman, Janeček Jan
Kozel Martin, Píč Pavel ml., Zemánek Miroslav,
ostatní se dle potřeby mohou přihlásit na Výroční členské schůzi

Vysazování pstruha Dlouhá strouha
Michalička Boh., Kříţek Bohumil

Termín: podle dodávky plůdku

Vysazení kapra
1) vysazení kapra před závody (cca 1týden před)

Termín: do 25.5.2018

2) podzimní vysazení kapra (zámecký park + obecní rybník) Termín: konec srpna začátek září
Po vysazení kapra v měsíci květnu bude vyhlášen zákaz lovu po dobu 1 týdne.
Výlov zámeckého chovného rybníku
Bude upřesněno hospodářem

Termín: březen 2018

4.

Brigádnická činnost

průběžně dle
potřeby
průběžně dle
potřeby

Činnost
úklid okolí rybníka a
parku
úklid okolí rybníka a
parku
čištění přítoku a
odtoku rybníka
čištění příčných prahů
na Bělé

průběžně dle
potřeby

sečení a úklid trávy
okolo rybníka

Datum
7.4.2018
3.11.2018

5.

Čas
7:00 – 12:00

Pracovní pomůcky
hrábě, pilka

Vedoucí brigády
Janošťák

7:00 – 12:00

hrábě

Janošťák
Josef Hartman

v případě potřeby,
mechanizaci
dohodnout s MÚ
Solnice
hrábě, sekačka

Roman Luščák

František
Johanides,

Práce s mládeží
Krouţek mládeţe se pravidelně schází v průběhu školního roku v chatě rybníka a nebo v
klubovně v Solnici kaţdé pondělí od 14 hodin..
Vedoucí:

Michalička Bohuslav
Kříţek Bohumil

Pracuje v oblastech:
Teorie Praxe -

tel. 731 921 802

ryby, vodní ţivočichové, příroda, rybářský řád a stanovy, ochrana
ţivotního prostředí
vázání háčků, techniky lovu, muškaření, házení na cíl, lov ryb udicí
rybářské závody

Ke své činnosti vyuţívá finančních prostředků od MěÚ Solnice a OÚ Kvasiny a to k nákupu
literatury, filmů a materiálů pro praktický a teoretický výcvik.
6.

Ostatní
MO celoročně sleduje zásahy organizací a občanů do koryta řeky, opravy břehů a to jak na
řece Bělé, ale i náhonu Dlouhá Strouha. Včasným odlovením inkriminovaných úseků
předcházet škodám na obsádce ryb, ale i poškozování fauny a flory.
Interní zásady ČRS MO Solnice, z.s. pro r. 2018

1) Pro ujednocení pravidel při lovu ryb na rybníku v areálu zámeckého parku a na obecním
rybníku v Kvasinách bude vydán „Rybářský řád pro Malou vodu 2018“. Pozorně čtěte – doplněny
pravidla pro obecní rybník v Kvasinách. Z pohledu MO Solnice, oba rybníky patří k revíru Bělá 2
s tím, ţe k rozlišení v přehledu úlovků bude pomocí podrevíru, kdy podrevír A = rybník v zámeckém
parku v Kvasinách a podrevír B = obecní rybník u Dlouhé Strouhy. Více „Rybářský řád pro Malou
vodu 2018“
2) K upřesnění plnění členských povinností členů MO ČRS Solnice budou vydány „Interní
zásady MO ČRS Solnice pro rok 2018“.
Návrhy „Rybářského řádu pro Malou vodu 2018“ a „Interních zásad MO ČRS Solnice 2018“
budou předloţeny členské základně ke schválení na Výroční členské schůzi.

Provozní řád areálu Zámeckého parku v Kvasinách ČRS MO Solnice, z.s.
Parkování
Kaţdý člen MO ČRS Solnice, který má zájem při výkonu rybářského práva parkovat vozidlo uvnitř
areálu, sdělí své jméno, příjmení a registrační značku vozidla pověřeném členu MO. Ten potom
zajistí u paní Klímové vyhotovení povolení k parkování uvnitř areálu parku. Připomínáme, ţe na
základě tohoto povolení je moţno parkovat pouze na parkovišti před bývalým závodním
zdravotnickým zařízením Škoda Auto a.s.. Ţádosti o povolení parkování shromaţďuje Karel Káda,
tel. 721 715 267, e-mail k.kada@quick.cz do 30.3.2018.
NEDORŢENÍ ZÁKAZU PARKOVÁNÍ BUDE ŘEŠENO JAKO BĚŢNÝ DOPRAVNÍ PŘESTUPEK!
Provozní řád areálu Zámeckého parku je k dispozici ve vývěsce rybářské chatě MO ČRS a na
webových stránkách MO ČRS.
Brigády 2018
Poslední Členskou schůzí MO schůzí je schválena brigádnická povinnost odpracování
10-ti hodin a nebo případná úhrada chybějících hodin ve výši 150,- Kč za kaţdou neodpracovanou
hodinu.
Výborem bude navrţeno ke schválení Výroční členskou schůzí i pro rok 2018.
Přehled o odpracovaných hodinách si kaţdý člen vede v brigádnickém průkazu, který předloţí
na konci kaţdé brigády k potvrzení vedoucímu brigády. Kaţdý člen je zodpovědný za řádnou evidenci
odpracovaných hodin ve svém brigádnickém průkazu. Brigádnický průkaz pak přeloţí při výdeji
povolenek.
Pokud nebude řádně vyplněný brigádnický průkaz předloţen při výdeji povolenek, posuzuje se
toto, jako by člen měl odpracováno 0 brigádnických hodin.
Brigády budou vyhlašovány podle rozpisu ve Zpravodaji a nebo, v případě brigád které nelze
předem naplánovat, ve vývěskách (na chatě, u OD Kubík v Solnice, na webových stránkách MO).
Upozornění, poslední organizovaná brigáda v roce 2018 bude 3.11.2018 úklid
okolí rybníka.
Rybářský kroužek mládeže
Na úvod této zprávy mi uţ tradičně dovolte poděkovat Výboru naší organizace, Obecním
úřadům v Kvasinách a v Solnici. Děkuji také všem členům naší Místní organizace, kteří pomáhají při
konání rybářských závodů. Jejich pomoci, ať uţ materiální nebo finanční, si váţíme a děkujeme za ni.
Sezona 2017 byla pro rybářský krouţek mimořádná především tím, ţe jej navštěvovalo celkem
22 dětí. Z tohoto počtu bylo 14 nováčků. Všem těmto dětem byla prodána členská známka a
povolenky. Je třeba dodat, ţe skloubit činnost a náplň krouţku s tolika dětmi nebylo jednoduché.
V zimních měsících bylo nutné děti rozdělit na dvě skupiny. Na starší a na nováčky. Tomu byla také
náleţitě přizpůsobena činnost v krouţku. Vysvětlit dětem různého věku rybářský řád našeho Místního
revíru a dále pak rybářský řád pro vody Mimopstruhové a Pstruhové, nebylo snadné. Vyţadovalo to
rovněţ značnou dávku trpělivosti. Praktické dovednosti mladých rybářů, jako je vázání háčku, uzlů a
různých montáţí, jsou u kaţdého dítěte specifické. Vţdy záleţí na individuální zručnosti. Proto i při
této činnosti bylo třeba projevit určitou schovívavost, jejímţ cílem bylo především motivovat děti ke
zdokonalování svých schopností. Z tohoto důvodu bych chtěl znovu poděkovat panu Kříţkovi, který
spolu se mnou rybářský krouţek jiţ řadu let vede.

Chtěl bych také pochválit Ondru Bělku, Martina Kozla a Pavla Michla. Tito kluci mi
pomáhali, nebáli se poradit mladším členům krouţku a výrazně se podíleli jak při vysazení plůdku
pstruha obecného (foto na titulní stránce), tak při organizaci rybářských závodů.
Sezonu 2018 jsme zahájili po prázdninách 11. září 2017. Krouţek zatím navštěvuje 16 dětí.
Přihlásili se celkem tři nováčci. Kolika dětem bude prodána známka a povolenka v této sezoně, se
ještě uvidí.
Věřím, ţe i v následujících sezonách bude rybářský krouţek fungovat. Doufám, ţe děti budou
rády chodit do krouţku i na ryby. Rovněţ jsem přesvědčen, ţe my starší rybáři je budeme v této
činnosti nadále podporovat.
Vedoucí krouţku: Bohuslav Michalička.

Uvítáme kaţdého nového člena a to i v průběhu školního roku. Více informací lze získat u
vedoucího krouţku p.Michaličky
Činnost kroužku je financována z prostředků města Solnice a obce Kvasiny, za což jim patří
poděkování.

Podzimní rybářské závody pro mládež
Dne 9.9.2017 zorganizovala místní organizace ČRS Solnice ve spolupráci s kulturní komisí
obce Kvasiny jiţ 3. ročník rybářských závodů pro dětí a mládeţ na Obecním rybníku v Kvasinách.
Závody byly jako tradičně otevřené pro všechny děti do 15. let a to i bez nutnosti vlastnit Rybářský
lístek.
Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 23 dětí. Závody proběhly za slunného a však větrného
počasí. Moţná právě silný vítr ovlivnil celkově menší počet ulovených ryb oproti předcházejícímu
ročníku. Nejlepší lovci byli odměněni poháry, všichni účastníci obdrţeli věcné ceny a občerstvení,
které zajistila obec Kvasiny.
Závody byly zahájením činnosti rybářského krouţku v novém školním roce. Pro děti, které
krouţek dosud nenavštěvují, to byla dobrá příleţitost si vyzkoušet opravdový lov ryb.

Známky a povolenky 2018
Prodej známek a povolenek bude proveden v termínech, které jsou uvedeny v termínovém
kalendáři Zpravodaje 2018. Veškeré platby se provádějí v hotovosti. Ţadatel o povolenku k rybolovu
předloţí:
- členskou legitimaci
- brigádnický průkaz se záznamem o plnění členských povinností
- platný rybářský lístek (kaţdý člen zajistí sám u příslušného úřadu)
Upozorňujeme všechny členy, ţe členský příspěvek musí být zaplacen
nejpozději do konce dubna a to i v případě, ţe člen nebude ţádat o povolenku
k rybolovu. Poslední moţnost bude při třetím výdeji povolenek 7.4.2017.

Ceny známek platné pro rok 2018
členské známky

Dospělí

mládež 16-18

děti do 15 let

500,-

200,-

100,-

Ceny povolenek na Malou vodu 2018
mládež 1 prut
ostatní členové MO ČRS

povolenka na 5 kaprů

povolenka 10 kaprů

300,400,-

700,-

schváleno územní konferencí VčÚS ČRS dne 31.10.2016

Ceny povolenek
platné pro rok 2018 na revírech společného rybolovu VčÚS Hradec Králové
Druh povolenky
vody MP
Kč
vody P
Kč
číslo
číslo
Celorepubliková ČRS+MRS
Roční
Celosvazová
roční - dospělí
mládež,invalidé
děti do 15 let
nečleni (i cizinci)
nečleni (i cizinci) do 15 let
Územní
roční - dospělí+Hostovská
mládež,invalidé
děti do 15 let
samostat.hospodařící MO
měsíční + hostovská
samostat.hospodařící MO
nečleni (i cizinci)
nečleni (i cizinci) do 15 let
týdenní + hostovská
děti do 15 let
samostat.hospodařící MO
nečleni (i cizinci)
nečleni (i cizinci) do 15 let

81101

3150,-

81301

3250,-

82111
82121
82131
52211
52231

2100,1400,700,7550,3800,-

82311
82321
82331
52411
52431

2150,1450,750,8900,4450,-

53111
53121
53131
55111
53102
55112
53212
53232
53104
53134
55114
53214
53234

1200,700,400,1200,700,700,1600,700,400,100,400,1000,500,-

53311
53321
53331
55311
53302
55312
53412
53432
53304
53334
55314
53414
53434

1400,750,450,1400,800,800,2200,900,500,150,500,1200,700,-

Členové z jiných územních svazů ČRS, z.s., si mohou zakoupit pouze povolenku krátkodobou
(měsíční, týdenní)
Povolenka č.53121, 53321,82121 a 82321 platí pouze pro:
mládež 16-18 let
studenty nad 18 let při předložení potvrzení o studiu
invalidy s průkazkou ZTP a ZTP/P při předložení průkazu
Povolenku pro nečleny (i cizince) je možné prodat pouze krátkodobou
(měsíční, týdenní) zájemci, který vlastní státní rybářský lístek

Povolenky pro samostatně hospodařící MO:
Prodávané povolenky pro samostatně hospodařící organizace budou označeny vydávající
MO a povolenka bude platit pouze na 1 revír VčÚS.
Povolenky pro děti do 15 let samostatně hospodařících MO, mají stejnou hodnotu jako
povolenky pro děti do 15 let z MO v SHR, ale platí pouze na 1 revír VčÚS.

