Prodej Povolenek na rok 2015 bude zahájen
v SOBOTU 3.1.2015 od 9.00 do 12.00
v klubovně MO Veverská Bítýška na Ostrůvku
Prodej 3.1. - 17.1.
19.1. - 14.2.
16.2. - 28.2.

sobota 9.00 až 12.00
pondělí 16.30 až 19.00
středa 16.30 až 19.00
středa 16.30 až 19.00
sobota 9.00 až 12.00
pondělí 16.30 až 19.00
středa 16.30 až 19.00
sobota 9.00 až 12.00

BŘEZEN - DUBEN pouze v sobotu 9.00 až 12.00
Prodej povolenek končí v sobotu 11. dubna
(včetně) 2015. Dále jen ve vyjímečných případech
po telefonické domluvě 723 335 442. Doporučuji
koupit povolenku během úředních hodin bez
problémů.
Dle stanov MRS kdo nezaplatí čl. příspěvek do
konce února, není od března členem MRS.
Pokud bude chtít dále chytat, je povinen zaplatit
zápisné ve výši 1000,- Kč stejně jako nový člen.
Ke koupi nové povolenky je nutné mít s sebou
členský průkaz a platný rybářský lístek vydaný
odborem živ.prostředí MěÚ.Noví členové a členové
s plně vylepeným čl.průkazem musí mít 1ks
aktuálního fota.

Naše stránky najdete na www.mrsvb.cz
Členské příspěvky 2015 jsou následující:
Dospělí 400,Poloviční 350,Mládež 200,Ceny povolenek a poplatky:
Ceny zápisného a povolenek k lovu na revíry
MRS pro členy na rok 2015:
MP
Roční
Polovič.
Měsíční
Týdenní
Denní
Mládež
Brigáda

950,500,,400,150,300,500,-

Celosvaz.

Pstruh.

P.celosvaz

3150,*
*
*
*

1000,500,,400,150,300,-

3250,*
*
*
*

Zápisné pro nové členy :
dospělí a mládež 16-18 let ….............1000,Rospis ceny – příklad:
členství
- 400,povolenka MP
- 950,brigáda
- 500,manip. poplatek
- 30,-

CELKEM

1880.-

KONTAKTY:
Roman Valeš

tel. 723 335 442

Vev. Bítýška, Na Bílém potoce 754
-vedle veterinářky Dr. Packové
Ondriaš Dušan tel.728340050
Vev.Bítýška, Tišnovská 385
UPOZORNĚNÍ !!!!!!!!
Náhradní plnění brigád formou poskytnutí krmení,
je pro rok 2015 a dále, možné pouze dodáním 1q
kukuřice čisté, bez jiných příměsí.
Pšenici, ječmen a oves nebereme!!!!
Záznamy o docházce a sumáře úlovků:
Odevzdání Záznamu o docházce k vodě a Sumáře
úlovků ze všech revíru je důležitou povinností
člena MRS. Na základě sumarizace těchto dokladů
je organizaci poskytován příspěvek na zarybnění.
Příspěvek na zarybnění se počítá dle
- velikosti revíru
- ulovených a ponechaných ryb
- počtu docházek – proto je důležité zapsat i
docházku bez úlovku, jinak se sami okrádáte o
peníze na zarybnění revírů

Podle rybářského řádu MRS musí člen tyto
doklady odevzdat do 15 dnů po ukončení
platnosti povolenky organizaci, která je vystavila,
tj. ze pstruhových revírů do 15.1.2015,
i z mimopstruhových do 15. 1.2015
Kdo tuto povinnost nesplní tomu nesmí být vydána
nová povolenka.
Pro zajímavost:
v roce 2014 bylo do revíru Svratka 5 (není v naší
působnosti) vysazeno:
Kapr 11498ks / 19800kg
Lín- 1743ks / 612kg
Štika 1242ks / 435 kg
Candát 924ks /290kg
Sumec/1- 1500ks/15kg
Úhoř 1810ks

Za MO Veverská Bítýška
Roman Valeš
Dušan Ondriaš ml.
prodej povolenek

