Frýdlantský rybářský občasník
Leden 2022

Vážené rybářky a rybáři,
vzhledem k opatřením proti šíření koronaviru se v roce 2021 plánovaná členská schůze nekonala.
Bohužel i v průběhu roku byla situace s opatřeními jak na houpačce a podzimní i zimní měsíce lámaly
covidové rekordy. Formou tohoto občasníku vás chceme informovat o důležitém dění v rybářském životě
naší místní organizace.
Hned začátkem roku 2022 bude stěžejní členská schůze, která bude volební. Na další čtyřleté volební
období se musí zvolit výbor MO a dozorčí komise MO. Činnost v orgánech svazu není nijak lehká
a plnění různých činností klade stále větší nároky nejen na čas, ale také na dovednosti s elektronickými
formuláři a počítačem celkově. V příštím volebním období našemu spolku končí pětiletá udržitelnost
projektu dotace na vybudování betonových sádek a tím pádem očekáváme plno kontrol jak z Ministerstva
zemědělství, tak jiných institucí. Bude nutné opět prodloužit povolení odběru vody pro Rybochovné
zařízení Pstruží, provést změnu elektronické evidence členů a výdeje povolenek a mnoho dalších
administrativních záležitostí. Samozřejmě nesmíme zapomenout na areál Pstruží, ve kterém bude
zapotřebí mnoho práce k zajištění provozuschopnosti a údržbě majetku. Jako stěžejní činnost je chov
lososovitých ryb a tím zajištění zarybnění našich revírů dle zarybňovacích plánů.
Kandidáti do výboru a dozorčí komise MO, dejte o sobě vědět, abychom vám mohli přiblížit činnost
v MO na email: rybarifrydlantno@seznam.cz

Pro zkvalitnění informovanosti členů MO o dění v naší organizaci, byly zřízeny webové stránky

www.rybarifrydlantno.cz
V dnešní době se bez webových stránek již nelze obejít. V únoru 2022 to bude již 11. let, kdy jste
si mohli v klidu z domova přečíst informace o činnosti MO, možnosti zakoupení povolenky a dalších
aktualitách.

Povolenky na rok 2022.
Úhrada členských povinností a koupě povolenky je možná v kanceláři v hotovosti, nebo uhradit
bankovním převodem na základě sdělení emailem a následně jen vyzvednutí v kanceláři.
Termíny, kdy je kancelář v Pstruží 214 otevřená, jsou aktuální na webových stránkách
v odkazu „Pro členy“.
Email pro zaslání požadavku k úhradě: rybarifrydlantno@seznam.cz
POZOR! Studenti nad 18 let při koupi povolenky pro mládež předloží potvrzení o studiu.
Držitelé průkazu ZTP předloží platný průkaz.
Bez předložení potvrzení, či průkazu ZTP, nebude vydána levnější povolenka.

Plánovaná otevírací doba kanceláře v roce 2022.
v lednu: ve čtvrtek 6., 13., 20. a 27. od 15.oo do 17.oo hodin
v únoru: ve čtvrtek 10. a 24. od 15.oo do 17.oo hodin
v březnu: ve čtvrtek 17. a 31. od 15.oo do 17.oo hodin
v dubnu: ve čtvrtek 14. a 28. od 15.oo do 17.oo hodin
ve čtvrtek 26. května od 16.oo do 17.oo hodin
ve čtvrtek 23. června od 16.oo do 17.oo hodin
ve čtvrtek 22. září od 16.oo do 17.oo hodin
ve čtvrtek 20. října od 16.oo do 17.oo hodin
ve čtvrtek 24. listopadu od 16.oo do 17.oo hodin
v prosinci: ve čtvrtek 15., 22. a 29. od 15.oo do 17.oo hodin
Do budovy kanceláře budou rybáři vstupovat jednotlivě s rouškou.
Budou dodržovány aktuální opatření proti COVID – 19.
Uhradit členské povinnosti a zakoupit povolenku můžete:
1) v hotovosti v kanceláři, nebo
2) bezhotovostní platbou předem, na základě informací emailem. Na základě Vašich požadavků
Vám budou zaslány údaje k platbě a po úhradě zaslána informace o vyzvednutí v kanceláři.

Členské povinnosti je nutné uhradit do 30. dubna 2022.

POZVÁNKA
na členskou schůzi Českého rybářského svazu, z. s.,
místní organizace Frýdlant nad Ostravicí,
která se uskuteční v neděli 20. března 2022 od 9.30 hodin,
v Hotelu Freud v Ostravici.
Srdečně zveme všechny členy naší místní organizace, ze všech místních hospodářských
skupin (Frýdlant n.Ostr., Čeladná, Ostravice a Staré Hamry).

Program
1. Zahájení.
2. Volba mandátové, návrhové a volební komise.
3. Zpráva o činnosti ČRS MO Frýdlant nad Ostravicí za volební
období 2018 – 2021 a aktuálním stavu MO.
4. Zpráva o finančním hospodaření MO za rok 2020 a 2021.
5. Zpráva dozorčí komise za rok 2020 a 2021.
6. Plán činnosti MO na rok 2022.
7. Návrh rozpočtu na rok 2022.
8. Zpráva mandátové komise.
9. Diskuse ke zprávám a představení kandidátů do orgánů MO.
10. Volba nového výboru a dozorčí komise MO.
11. Zpráva volební komise o výsledku voleb.
12. Zvolení delegátů na územní konferenci.
13. Různé
14. Diskuse.
15. Schválení usnesení.
16. Závěr.
Srdečně zve výbor MO Frýdlant nad Ostravicí

Zkoušky na první rybářský lístek
proběhnou v Pstruží, čp. 214, RZ Pstruží ve:
čtvrtek 10. 02. 2022 od 13.00 hodin
a
čtvrtek 17. 03. 2022 od 13.00 hodin
a
čtvrtek 14. 04. 2022 od 13.00 hodin
Zkoušky budou pouze pro uchazeče, kteří podali přihlášku
a byli pozváni na určitou hodinu.
Další termíny dle zájmu uchazečů.
Bližší informace: rybarifrydlantno@seznam.cz

Rybářské kroužky
Ve školním roce 2021/2022 byl otevřen rybářský kroužek v Čeladné a ve Frýdlantu nad Ostravicí.
Bohužel se více kroužků, z důvodu nedostatku vedoucích, nepodařilo otevřít.
Tak jako každý rok, tak i v roce 2022, plánujeme rybářské tábory pro děti a mládež z rybářských
kroužků. Plánujeme pstruhový i mimopstruhový tábor.
V roce 2021 jsme již osmým rokem pokračovali v environmentálním projektu „U vody s rybářem“.
Tohoto projektu se každým rokem účastní stovky dětí, které se seznamují s životem ve vodě, ale i u vody.
Samozřejmě v roce 2022 plánujeme další rozvoj tohoto projektu ve spolupráci s dalšími spolky.
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