
Český rybářský svaz, z. s. , 
místní organizace Rožnov pod Radhoštěm
Palackého 2678, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

Ze dne:  24.9.2018 (náhradní termín za 10.9.2018)

Přítomní: Omluveni:

Kocián Pavel, Ing. - předseda Jašek Ondřej, Mgr. - místopředseda

Cvikl Zdeněk, Mgr. - jednatel

Holčák Martn, Ing. - hospodář

Zuzaňák Roman - zástupce hospodáře 

Kocián Tomáš - pokladník

Rára Zdeněk - zástupce hospodáře 

Za dozorčí komisi:
p. Románek Miroslav

Program  zářijové  schůze:

Kontrola plnění úkolů z červencové schůze výboru ČRS Rožnov:

Úkol č.1  - Vysazení kapra do nádrže „U Macečků“  - nesplněno.

 Neproběhlo z důvodů velkých rozdílů teplot, plánováno na měsíc září/říjen

Úkol č.2 – Aktualizace webových stránek MO – průběžně probíhá převzet správy místopředsedou

MO Mgr. Ondřejem  Jaškem

ZÁŘIJOVÁ  SCHŮZE:

1) Předseda  MO –  Ing.  Pavel  Kocián  informoval  výbor  o  současné  situaci  v ČRS,  informoval  o

připravované hospodářské kontrole jednotlivých MO (dříve hospodářské prověrky). 

2) Jednatel MO – Mgr. Cvikl Zdeněk informoval o korespondenci ČRS MO Rožnov v termínu 

06/2018 – 08/2018



3) Jednatel informoval výbor o stavu členské základy a průběžné evidenci prodaných známek a

povolenek k 31.8.2018. Dospělí 404 členů, mládež 12 členů, dět 54 členů. Celkem 470 členů.

Celkem prodáno 516 povolenek všech kategorií a druhů (mimo krátkodobé povolenky).

4) Rybářská „Bouda“. Nutná revize inženýrských sít – odpady. Zajist jednatel ve spolupráci s  Ing.

Ladislavem Holišem

5) Hospodářský odbor

    1. V průběhu léta se projevil račí mor (začátkem P sezóny udeřil na toku R.Bečvy v Rožnově), 
dále na lokalitách v Zubří (Hodorfský potok) a ve Starém Zubří (Starozuberský p.). Stále  
plat výstraha hospodáře na dodržování opatření prot šíření moru.

    2. 30.8. byl do toku vysazen Pd tržní (100kg). Ostatní plánované sazení ryb v průběhu léta 
bylo s ohledem na suché a horké počasí odloženo.

    3. Začátkem října plánujeme vysazení ještě dalších tržních Pd - dle možnost dodavatele.

    4. Zarybnění kaprem plánujeme ve dvou fázích - první část bude vysazena ve 40. týdnu - vše 
opět dle možnost dodavatele.

    5. S ohledem na stále nedostatečnou možnost bezpečného a bezproblémového 
zakomorování generačních ryb se pro letošní rok hospodářský úsek rozhodl matečnou rybu 
na výtěr neodlovovat. Plůdek pro jarní vysazení do chovných potoků bude zajištěn 
nákupem.

Stavební práce na revíru

    6. Shodou okolnost a díky spolupráci předsedy a hospodáře byla vymožena 3 roky stará 
pohledávka neuhrazeného komerčního odlovu (9 ts Kč).

    7. V průběhu léta provedl hospodářský odbor několik záchranných odlovů na přítocích 
hlavního toku (především Hážovka, Maretka, Hodorfský potok). Celkem bylo 
odpracováno/fakturováno 37hodin.

Zápis ze schůze výboru zapsal jednatel MO, Mgr. Zdeněk Cvikl


