Zpravodaj ČRS MO Solnice, z.s.pro rok 2022
pořadové číslo 23
Neprodejné,
určeno pro členy MO ČRS
Solnice !

Leden 2022

1. prodej známek a povolenek

8.1.2022

8:00 – 12:00 klubovna Solnice

Vážení přátelé,
opět se schází rok s rokem a jako již
tradičně vychází náš Zpravodaj, ve kterém
naleznete důležité informace o činnosti naší
MO.
Máme za sebou další rok, který byl
ovlivněn restrikcemi související s nákazou
Covid-19. Pro naši organizaci to znamenalo
především organizační omezení. Nemohla být,
už po druhé, uskutečněna naše Výroční členská
schůze. Tradiční rybářské závody neproběhly
v plánovaném květnovém termínu. Pro výdej
povolenek jsme nastavili systém objednávání,
s tím, že si každý člen připravil svůj požadavek
na známku a povolenky v obálce, kterou vhodil
do schránky na klubovně v Solnici. Cílem
opatření bylo omezit kontakt mezi rybáři. Toto
opatření se velice osvědčilo. Naším záměrem je
takto pokračovat i nadále. Tím, že se povolenky připravují předem, usnadní se práce s jejich vystavením a dále
snižuje se riziko případné chyby. Detailní pokyn, jak postupovat při výdeji povolenek naleznete na našich
internetových stánkách a ve vývěskách.
Na 12.březena letošního roku je naplánovaná Výroční členská schůze, která proběhne v KD Solnice.
Tato schůze bude mimo jiné také volební. To znamená, že během schůze proběhnou volby do výboru naší
místní organizace. Už nyní víme, že nebude kandidovat současný předseda p. Fencl, který v průběhu roku
2021 požádal o ukončení své činnosti ve výboru naší organizace, a to ze zdravotních důvodů. Tímto bych rád
oslovil všechny členy, kteří mají zájem pracovat ve výboru, aby se zúčastnili voleb a tím podpořili chod naší
organizace. Pokud se takto rozhodnete, přijďte na nejlépe schůzi výboru před Výroční členskou schůzí.
Samozřejmě, lze se přihlásit do kandidátky i přímo na schůzi.
Rád bych vyzdvihnul podařený odchov násady pstruha potočního v chovném rybníku v zámeckém
parku. Podařilo se odchovat více než 1000 ks ročka pstruha obecného, který byl následně vysazen do řeky
Bělé. Za celým odchovem je pan Michalička, kterému patří velké uznání.
Během roku 2021 se podařilo zajistit vysazení pstruha duhového a sivena amerického do našeho
revíru Bělá 2, které proběhlo celkem ve třech termínech. Každé vysazení pro nás také znamená zajistit
roznesení násadových ryb po revíru. V praxi to znamená doprovázet přepravní vůz se zásilkou ryb a
v kbelících roznosit ryby do jednotlivých úseků Bělé. Problém bývá se zajištěním rybářů, kteří by s tímto
pomohli, protože vysazování probíhá obvykle v pracovní den v dopoledních hodinách. V minulém roce nám
hodně pomohli mladí rybáři. Do budoucna bychom chtěli zapojit do vysazování členy, kteří si kupují pstruhové
povolenky – jak se můžete přihlásit, naleznete dále ve Zpravodaji.
Závěrem mi dovolte Vám popřát především pevné zdraví a mnoho rybářských zážitků.
S pozdravem „Petrův Zdar“
Milan Hrubý, jednatel
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Termínový kalendář 2022
Měsíc

Akce

Datum

Čas

Místo

Leden 2022
Únor 2022
Březen 2022
Duben 2022
Květen 2022
Květen 2022
Září 2022
Leden 2023

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

8.1.2022
26.2.2022
12.3.2022
2.4.2022
28.5.2022
29.5.2022
10.9.2022
7.1.2023

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 Solnice
klubovna Solnice
Zámecký rybník
Zámecký rybník
Obecní rybník Kv.
klubovna Solnice

U akcí dlouhodobě plánovaných může 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).

Výbor místní organizace ČRS MO Solnice, z.s. 2021
Funkce
Jméno
Adresa
Předseda:
Fencl Karel
Kvasiny 208
Místopředseda:
Ing. Hübsch Milan
V řekách 329, Solnice
Místopředseda:
Jirsa František
Kvasinská 289, Solnice
Jednatel:
Hrubý Milan
Sídliště I 668, Solnice
Účetní:
Kříž Vladimír
Kvasinská 126, Solnice
Pokladník:
Šmíd Petr
V Zástruží 543, Solnice
Hospodář:
Seidl Jiří
Družstevní 404, Solnice
Zástup. hospodáře:
Káda Karel
Kvasiny 242
Předseda doz. Komise: Janeček Jan
Kvasiny 1
Člen doz. Komise:
Michalička Bohuslav
Mírová 1456, Rychnov n. Kn.
Člen doz. Komise:
Ostatní důležité kontakty
Webové stránky:
Vladimír Kříž ml.
vladimir-kriz@seznam.cz
Brigády:
Luščák Jan
Vašátkova 22 Solnice
Janošťák Josef
Kvasiny 300
Mobilní telefon MO
využívá hospodář pro svoji činnost v 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
Vedoucí mládeže
Michalička Bohuslav
Mírová 1456, Rychnov n. Kn.
Křížek Bohumil
Družstevní 403, Solnice
Rybářská stráž
Fencl Karel
Šmíd Petr
Seidl Jiří st.
Klapal Zdeněk
Telefonní čísla VčÚS Hradec Králové
Sekretariát
495214940
p. Pohl , technik
Webová adresa
http://www.vcus.regis.cz e-mail:

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
734 299 233
732 657 295
736 150 504

731 921 802

495220582, m. 602467315
crsusvc@svaz.cz
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Plán práce ČRS MO Solnice, z.s. na r. 2022

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

12.3.2022

Výborové schůze:

vždy první pondělí v měsíci od 18 hodin
3.1.2022
7.2.2022
7.3.2022
4.4.2022
2.5.2022
6.6.2022

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

15:00 KD Solnice

4.7.2022
5.9. 2022
3.10. 2022
7.11. 2022
5.12. 2022

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
mládež

28.5.2022
29.5.2022

od 6:00 hod, zápis a losování 5:00-5:45 hod.
od 7:00 hod, zápis a losování 6:30-7:00 hod.

Rybářské závody na podrevíru B pro mládež + příchozí do 15 let
10.9.2022
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
Kříž 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., Křížek Bohumil

Termín: podle dodávky plůdku

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

Termín: do 24.5.2022

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.
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4.

Brigádnická činnost
Datum

Činnost
úklid okolí rybníka a
parku

9.4.2022
červen 2022
5.11.2022
průběžně dle
potřeby
průběžně dle
potřeby

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

průběžně dle
potřeby
5.

Čas
7:00 – 12:00

Pracovní pomůcky
hrábě, pilka

Vedoucí brigády
Janošťák

bude upřesněno během rybářských závodů
7:00 – 12:00

sečení a úklid trávy
okolo rybníka

Hrábě

Janošťák
Josef Hartman

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

Roman Luščák

František
Johanides,

Práce s mládeží
Kroužek mládeže se pravidelně schází v průběhu školního roku v chatě rybníka anebo v
klubovně v Solnici každé pondělí od 14 hodin.
Vedoucí:

Michalička Bohuslav
Křížek Bohumil

Pracuje v oblastech:
Teorie Praxe -

tel. 731 921 802

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

Ke své činnosti využívá 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. 2022

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 2021“, platný pro oba naše revíry.
Podrevír A = rybník v zámeckém parku v Kvasinách a podrevír B = obecní rybník u Dlouhé Strouhy.
Více „Rybářský řád pro Malou vodu 2022“. Pro rok 2022 bude na podrevíru A povinnost
vzít ulovenou štiku a na podrevíru B bude hájen candát, jeseter a karas zlatý. Na revíru B je
doporučeno , v důsledku přemnožení, nevracet karase stříbrného. Lov ryb končí ulovením 2ks
ušlechtilých ryb a dále pak 3 ks ryb losovitých v jednom týdnu. Při lovu přívlačí se mohou používat
jen umělé nástrahy s jedním jednoháčkem. (více bude během školení při Výroční členské schůzi)
Návrhy „Rybářského řádu pro Malou vodu 2022“ a „Interních zásad MO ČRS Solnice 2022“
budou předloženy členské základně ke schválení na Výroční členské schůzi.
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Provozní řád areálu Zámeckého parku v Kvasinách ČRS MO Solnice, z.s.
Parkování
Každý člen MO ČRS Solnice, který má zájem při výkonu rybářského práva parkovat vozidlo
uvnitř areálu, si musí vyřídit povolení k parkování uvnitř areálu parku v kanceláři Lesů Janeček.
Kancelář se nahází v budově zámku v Kvasinách.
NEDORŽENÍ ZÁKAZU PARKOVÁNÍ BUDE ŘEŠENO JAKO BĚŽNÝ DOPRAVNÍ PŘESTUPEK!
Provozní řád areálu Zámeckého parku je k dispozici ve vývěsce rybářské chatě MO ČRS a na
webových stránkách MO ČRS.
Brigády 2022
Poslední Členskou schůzí MO schůzí je schválena brigádnická povinnost odpracování
10-ti hodin a nebo případná úhrada chybějících hodin ve výši 150,- Kč za každou neodpracovanou
hodinu.
Výborem bude navrženo ke schválení Výroční členskou schůzí i pro následující rok 2023.
Přehled o odpracovaných hodinách si každý člen vede v brigádnickém průkazu, který předloží
na konci každé brigády k potvrzení vedoucímu brigády. Každý člen je zodpovědný za řádnou evidenci
odpracovaných hodin ve svém brigádnickém průkazu. Brigádnický průkaz pak přeloží při výdeji
povolenek.
Pokud nebude řádně vyplněný brigádnický průkaz předložen při výdeji povolenek, posuzuje se
toto, jako by člen měl odpracováno 0 brigádnických hodin.
Brigády budou vyhlašovány podle rozpisu ve Zpravodaji anebo v případě brigád, které nelze
předem naplánovat, ve vývěskách (na chatě, u OD Kubík v Solnice, na webových stránkách MO).
Brigádnická povinnost platí pro všechny členy MO ČRS Solnice, včetně mládeže 15-18 let a to
s těmito výjimkami:
- invalidní důchodci (průkazka ZTP)
- důchodci nad 65 let
- ženy
- členové ze zdravotních důvodů, z vážných osobních důvodů, kteří požádají o zproštění
brigádnické povinnosti pro rok 2022, bylo jim toto schváleno výborem MO a nemají
vystavenou žádnou povolenku pro rok 2022
Upozornění, poslední organizovaná brigáda v roce 2022 bude 5.11.2022 úklid
okolí rybníka.
Pstruhové povolenky – vysazování násadových ryb do Bělé.
Výbor MO se obrací s žádostí o poskytnutí kontaktního telefonu od všech držitelů pstruhových
povolenek. Důvodem je možnost rychlého kontaktu pro řešení hospodářské činnosti na řece Bělé.
V minulém roce nastala situace, kdy bylo nutné rozvést násadové ryby po našem revíru, ale
nebylo možné v krátkém čase zajisti dostatek rybářů pro roznesení pstruhů po revíru. Obvykle se
jedná o dopoledne a celá akce zabere max. 1 až 2 hodiny. Benefitem pro rybáře, kteří poskytnou svůj
kontakt, bude aktuální informace o uskutečněném vysazení ryb do řeky Bělé. Odpracované hodiny
budou započítány do brigádnické povinnosti člena.
Informaci o vysazování ryb lze nalézt na našich internetových stránkách. Dále pak, včetně
ostatních revírů, na stránkách Východočeského územního svazu v záložce aktuality.
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Rybářský kroužek mládeže
Rybářský kroužek MO ČRS Solnice, i přes specifické podmínky v uplynulém roce (2021)
z části fungoval v omezeném režimu. Podařilo se s velkým úsilím zajistit pro děti povolenky, které si
objednali. Chtěl bych poděkovat za vstřícnost, a taky trpělivost, kterou měli s výdejem povolenek
hospodář pan Seidl, a pokladník pan Šmíd.
Novou sezonu (2021 – 2022) jsme zahájili tradičními rybářskými závody pro děti na obecním
rybníku v Kvasinách. Kroužek jsem otevřel 13. září. Musím se přiznat, že jsem byl příjemně
překvapen kolik nových dětí, (8) se do kroužku přihlásilo. Na druhou stranu to nebude jednoduché
udržet kroužek, v kterém eviduju 24 dětí vchodu. Věřím, že se nebude opakovat rok minulý.
Jsem rád, že mi s dětmi pomáhá Ondra Bělka a pan Křížek.
Tato zpráva bude doplněna výroční členské schůzi.
Vedoucí rybářského kroužku Bohuslav Michalička.
Uvítáme každého nového člena a to i v průběhu školního roku. Více informací lze získat u
vedoucího kroužku p. Michaličky
Činnost kroužku je financována z prostředků města Solnice a obce Kvasiny, za což jim patří
poděkování.

Odchov pstruha potočního 2021
Podobně jako v loňském roce se i letos rozhodl výbor MO Solnice pro odchov násady pstruha
potočního v chovném rybníku zámeckého parku v Kvasinách. Plůdek byl dovezen ze pstruží líhně v
Letohradu v polovině dubna.
Tentokrát jsme zkusili plůdek nevysadit hned po dovezení do připravené přední části rybníka, ale
zkusili jsme plůdek rozkrmit v plechových bednách. Celých sedm dní jsme každé ráno a večer
společně s Honzou Luščákem plůdek rozkrmovali. Bylo třeba, aby se plůdek naučil přijímat potravu.
Potom jsme pstruží potěr vysadili do přední přehrazené části rybníka, kde byl dál přikrmován.
V polovině června jsme nechali rybičky rozplout po celé vodní ploše rybníka.
I v tomto roce jsme se bohužel potýkali s průsakem vody a v důsledku toho s kolísáním hladiny.
Nemilým překvapením bylo také zjištění větších ryb v rybníku. Jednalo se o 3 pstruhy potoční o
průměrné velikosti 20 -25 cm, které se nám podařilo odlovit v polovině září.
K vypuštění a odlovení pstruhů o velikosti 10 až 14 cm došlo 6. listopadu. I přes škodu, kterou nám
na plůdku způsobili výše zmínění větší pstruzi, se nám podařilo odlovit celkem 1 070 kusů. Všechny
slovené ryby jsme následně vysadili do našeho revíru Bělá 2.
Doufám, že i v následujícím roce bude opět možné odchov pstruha potočního zrealizovat a díky
zkušenostem z letošního roku následně odlovit a vysadit vyšší počet pstruha potočního. Závěrem bych
rád touto cestou poděkoval všem členům, kteří aktivně pomáhali při výlovu a přípravě rybníka pro
příští sezónu.
Bohuslav Michalička
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Podzimní rybářské závody pro mládež
Druhou zářiovou sobotu zorganizovala místní organizace ČRS Solnice ve spolupráci
s kulturní komisí obce Kvasiny již 7. ročník rybářských závodů pro dětí a mládež na Obecním rybníku
v Kvasinách. Závody byly jako tradičně otevřené pro všechny děti do 15. let a to i bez nutnosti
vlastnit Rybářský lístek.
Za vydařeného počasí se akce zúčastnilo celkem 18 mladých rybářů, nejlepší výkon předvedl
Kryštof Drašnar, který nachytal celkem 153cm ryb. Tři nejlepší lovci byli odměněni medailemi,
všichni účastníci obdrželi věcné ceny a občerstvením, které zajistila obec Kvasiny.
Další ročník závodů je již naplánován na 10.září 2022. Budeme rádi, pokud přivede své děti,
vnoučata a nebo známé se zájmen o rybařinu.
Oceníme jakoukoliv pomoc při organizaci závodů, více informací se dozvíte od p. Michaličky.
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Známky a povolenky 2022
Prodej známek a povolenek bude proveden v termínech, které jsou uvedeny v termínovém
kalendáři Zpravodaje 2022. Veškeré platby se provádějí v hotovosti při výdeji povolenek. Žadatel o
povolenku k rybolovu předloží:
- členskou legitimaci
- brigádnický průkaz se záznamem o plnění členských povinností
- platný rybářský lístek (každý člen zajistí sám u příslušného
pověřeného úřadu)
Pro rok 2022 opět platí akce vyhlášená radou ČRS – první povolenka pro děti zdarma.
Upozorňujeme všechny členy, že členský příspěvek musí být zaplacen
nejpozději do konce dubna a to i v případě, že člen nebude žádat o povolenku
k rybolovu. Poslední možnost bude při třetím výdeji povolenek tj. 2.4.2022.
Ceny známek platné pro rok 2022
členské známky

Dospělí

mládež 16-18

děti do 15 let

500,-

200,-

100,-

Ceny povolenek na Malou vodu 2022
mládež 1 prut
ostatní členové MO ČRS

povolenka na 5 kaprů

povolenka 10 kaprů

300,400,-

700,-

Ceny povolenek 2022
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