
Plán práce MO a brigád členů ČRS Letohrad na rok 2022 
 

 

1. V líhni provádět výtěry, péče o jikry a plůdek ryb v raných stadiích - líhňařská skupina  

2. Udržovat chov remontních generačních Po pro vlastní výtěry- hospodář, jednatel 

3. Odchov plůdku a jeho prodej, prodej tržních ryb, včetně vánočního prodeje ryb  - hospodář + líhňařská 

skupina+brigády 

4. Jarní úklid líhně  - mládež   

5. Podle plánu slovů, provést slovy potoků a chráněných pásem řeky a odlovů při případných haváriích  - lovné 

čety, DK  

6. Vysazování ryb do revíru T. Orlice 5 dle zarybňovacího plánu 2022 – hospodář, DK, vyúčtování účetní 

7. Zarybnění Malé vody dle schváleného zarybňovacího plánu na 2022 (část před závody Mostiska, podzim do 

zarybnění) - výbor MO 

8. Prodej povolenek a administrativy (účta…) – pokladník MO, výbor MO 

9. Pravidelné sekání trávy v líhni ,  Mostiska a Záhořský rybník, případně vybraná místa řeky – skupiny Jiřího 

Kubového 

10. Údržba nářadí, nátěry, revize elektroinstalací, strojů, RHP  a nářadí – brigády, jednatel 

11. Podle potřeby provádět slovy rybníčků v líhni- líhňařská skupina 

12. Zajistit školení a zkoušky pro nové členy na rok 2022 – výbor MO  (Kubový) 

13. Vést kroužek mládeže – referent mládeže 

14. Zajištění grantů a podpor spolkové činnosti na 2022 -  jednatel, předseda    

15. Zjištění příspěvků za péči o toky (obec Hnátnice, D. Dobrouč, Contipro Group……) - jednatel  

16. Uspořádat Vánoční prodej ryb 2022- výbor MO 

17. Účast na ryb. závodech partnerského města   Niemcza  2022 (pokud to situace s Covid 19 umožní) – výbor 

MO 

18.  Rekonstrukce  posledního doposud neopraveného horního rybníka  u  tvrze – jednatel, hospodář 

19.  Pokračování ve výstavbě nového rybníka dle změny stavby před dokončením  - předseda, jednatel, hospodář 

20.   Oprava oplocení v části  u nové posuvné brány a vchodu k elektroměru 

24.  Další aktuální úkoly, které vyplynou z požadavků na řádný chod MO ČRS Letohrad a schválí je v průběhu 

roku výbor MO a DK 

 

V záloze:  jen pokud budou  volné fin. prostředky 

 

-  nákup čeřícího zařízení pro rybník 

- nákup nového vleku pro dovoz  živých ryb  (pokud budou prostředky) nebo oprava stávajícího vleku 

- přemostění panelového mostku  mezi  budovou líhně a  železnou boudou pro únosnost na  průjezd  os. auta 

s vlekem do areálu líhne z hlavní brány ( na úkor zrušení  jedné sádky  na kanálu pod tímto mostkem). 

 

Brigády se budou konat každou  sobotu v období  od 1.dubna – 31.srpna  2022, vždy od 8.00 hod. Pokud 

člen MO nestihne odpracovat hodiny ve vyhlášených termínech, může je zaplatit (cena hodiny je 150,- Kč), nebo 

může hodiny nahradit naturálním plněním  podle rozhodnutí hospodáře MO. Členům, kteří nesplní 

v posuzovaném období svoji brigádnickou povinnost, nebo ji nenahradí naturálním plněním, popř. 

finanční náhradou, zaplatí  pouze členský příspěvek, nebude jim prodána žádná povolenka k lovu  a 

členský průkaz odevzdají výboru MO do depozitu.    Splnění brigád doporučuje výbor v měsících  květen – 

srpen, kdy je hodně práce. Mimo tento interval již není zaručeno, že bude práce pro splnění uvedených brigád.  

 Brigádnická povinnost platí pro členy - muže od 16-ti do 60-ti let věku včetně roku, ve kterém je tento věk 

dosažen. Osvobození od brigádnické povinnosti může povolit jen výbor na základě písemné odůvodněné žádosti 

podané členem. Hodiny za člena může odpracovat i jiný člen. Brigádnická povinnost je stanovena 15 

hodin/rok. 

 

Kontakt na hospodáře: 605 484 101, kontakt na jednatele: 606 782 837. 

  

 

     hospodář MO                                                                              předseda MO 

      Jiří Žerníček           Ing. Jan Krsek 

 

 

              jednatel MO 

        Ing. Lubomír Fiedler   
 
 


