
                    ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU MO ČRS ROŽNOV p/R  

Ze dne: 11.9.2017

Přítomni :

Kocián Pavel, Ing.       -  předseda 
Jašek Ondřej, Mgr.      -  místopředseda
Holčák Martin, Ing.     -  hospodář 
Cvikl Zdeněk, Mgr.     -  jednatel

Zuzaňák Roman      - zástupce hospodáře 
Kocián Tomáš         - pokladník
Rára Zdeněk            - zástupce hospodáře

Za dozorčí komisi:  Románek Miroslav
                                   
1. Kontrola úkol ů z minulé schůze výboru.

Bod                             Výsledek   Bod                                Výsledek  

 1 Splněno 11
 2 Na vědomí 12
 3 Splněno 13
 4 Na vědomí 14
 5 Na vědomí 15
 6 Na vědomí 16
 7 Na vědomí 17
 8 18
 9 19
10 20

2. Informace předsedyMO

Předseda MO p. Ing. P. Kocián uvedl hlavní úkoly v oblasti činnosti výboru MO v rámci končící-
ho volebního období (březen 2018). Z aktuálních:

- Plnění zarybňovacího plánu 2017. Hospodář MO p. Holčák vypracuje přehledovou tabulku
s konkrétním plněním ZP a s výhledem do konce roku 2017

T: 9.10.2017 Z: hospodář

- Příprava kandidátky na volbu nového výboru. Předseda uveřejní výzvu zájemcům z řad MO na
webových stránkách. Jednatel spolu s p. Z. Rárou provede selekci členské základny s možným
vytipováním kandidátů pro práci v novém výboru MO Rožnov p.R.

T: 30.11.2017 Z: předseda
         jednatel

- Dětský rybářský kroužek (viz samostatný bod)



3. Granty a dotace
Bylo  rozhodnuto o podání žádosti  na finanční  příspěvek na každoroční rybářské závody dětí.
Projekt  zpracuje  a podá ve spolupráci  s vedoucím rybářského kroužku dětí  p.  R.  Zuzaňákem
jednatel.

T: 30.11.2017    Z: jednatel
        p. R. Zuzaňák

4. Rybářský dětský kroužek - změna

Vedoucí  rybářského  kroužku pan Zuzaňák  R.  podal  návrh  na  změnu v organizování  činnosti
rybářského  kroužku dětí.  Důvodem je  dlouhotrvající  absence  dalších  vedoucích  včetně  nízké
kapacity Střediska volného času (SVČ) v Rožnově pod Radhoštěm.

1. Kategorie dětí – doba členství v MO 0-2 roky
Povinná návštěva rybářského kroužku dětí ve Středisku volného času (SVČ) v Rožnově p.R. -
2 roky. Organizace kroužku zůstává beze změn. Platba kurzovného SVČ Rožnov p.R. 

2. Kategorie dětí – doba členství 2 a více let
Další pokračování rybářského kroužku bude prováděno ve zkráceném režimu:

1) 2.12.2017, rybářská Bouda v 9,00 hodin - první schůzka. 
Náplň – vyplnění sumářů pstruhových povolenek. Aktuální informace k rybářskému
řádu a ke změnám v BPVRP. 

2) 6.1.2018, rybářská Bouda v 9,00 hodin – druhá schůzka
Náplň  –  vyplnění  sumářů  mimopstruhových  povolenek.  Příprava  na  závěrečné
testy, žádosti o povolenky na rok 2018.

3) 27.1.2018, rybářská Bouda v 9,00 hodin – třetí schůzka
Náplň – závěrečné testy, platba za povolenky, platba kurzovného

Kurzovné u 2. Kategorie dětí činí 300,- Kč.

Schůzky budou probíhat za přítomnosti p. Zuzaňáka R. a dalšího člena výboru MO. V rámci změny
této činnosti připraví p. R. Zuzaňák seznamy dětí dle jednotlivých kategorií. Jednatel pak následně
zajistí informování mladých pokročilých rybářů o této změně.

Jednatel informoval výbor o rozhodnutí Rady ČRS S platností od 1.1. 2018 neposkytovat  1. povo-

lenku zdarma pro nové členy do 15 let.

T: 9.10.2017         Z: jednatel

            p. R. Zuzaňák

5. Hospodářský odbor

- dne 27.6. byl vysazen do přehrady siven – 100kg/cca 300 ks
- dne 10.7. byl vysazen pstruh duhový do toku – 100kg/cca 250 ks

V druhé polovině září plánujeme vysazení dalšího pstruha duhového do toku.



Komerční odlovy
V průběhu léta bylo provedeno několik komerčních odlovů (na Hážovském potoce, na Bácovském
potoce, na Dolnorozpitském potoce, na řece Bečvě pod přehradou).

Kvůli  extrémně  nízké hladině  všech toků  během horkého léta,  prováděli  členové hospodářského
odboru  na  revíru  časté  kontroly.  Nebyl  zjištěn  žádný  úhyn  ryb.  Problémové  lokality  (vyústění
odpadních kanálů,  nedovolené odběry)  byly sledovány,  ohlášeny a později  s příslušným orgánem
ochrany životního prostředí i řešeny.
Díky patří také řadovým členům, kteří výbor MO upozornili na problémová místa. 

Komorovací zařízení
V měsíci  červnu hospodář  navázal na jednání z  minulého roku ohledně  výstavby komorovacího
zařízení  na dolních pasekách.  Bohužel,  majitel  pozemku pan Halamíček,  se rozhodl  nenarušovat
koncept své zahrady výstavbou další nádrže. Pro přechování generačních ryb před výtěrem nabídl
MO možnost využití stávající betonové nádrže.

Ze zasedání hospodářské odboru VÚS  ze dne 4.9.2017

- Všechny organizace ( včetně S.H.O. ) které zarybňují ze svých RZ a které dodávají násady do
územní distribuce jsou povinny zaslat harmonogram výlovů minimálně 14dní před zahájením
výlovů RZ s upřesněním druhu a předpokládaného množství násad do distribuce ( nejlépe na
email rybářského technika ) 

- V rámci diskuze p. M. Kiszka opětovně poukazoval na nesmyslnost celoplošného a celoroční-
ho hájení lipana. 

6. Dozorčí komise
- předseda DK pan Románek informoval výbor o přestupcích členů naší MO proti rybářskému
řádu. 

Volby do nového výboru v roce 2018, rybářský kroužek dětí

Žádáme všechny zájemce, kteří mají zájem o tuto činnost, aby se přihlásili  u jednatele MO
nebo u dalších členů výboru – kontakty jsou uvedeny na webových stránkách organizace.

Zapsal: jednatel Mgr. Zdeněk Cvikl


