
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:  21.5.2018

Přítomní: Omluveni:

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

Cvikl Zdeněk, Mgr. - jednatel

Holčák Martin, Ing. - hospodář

Zuzaňák Roman - zástupce hospodáře 

Kocián Tomáš - pokladník

Rára Zdeněk - zástupce hospodáře 

Za dozorčí komisi:
p. Románek Miroslav

Program květnové  schůze:

Kontrola plnění úkolů z dubnové schůze výboru ČRS Rožnov:

Úkol č.1  - Aktualizace kontaktních údajů na webu MO (zůstává odstranění některých chybných

mob. čísel  u prodejce povolenek).  Přijímání nových členů – podmínky a nová organizace bude

aktualizováno do další schůze výboru. Důvodem jsou další změny v rámci plnění podmínek GDPR –

SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ. 

Úkol č.2 – Plnění usnesení –  PRŮBĚŽNÉ PLNĚNÍ.   Usnesení spolu s výsledky voleb bylo zasláno

jednatelem dle dispozic na VÚS Ostrava.

Úkol č.3 – Dětské rybářské závody v Mlýnské dolině. Dne 14. 4. 2018 se děti MO ČRS Rožnov pod

Radhoštěm zúčastnily rybářských závodů, pořádaných na rybníčku ve Valašském muzeu v přírodě

v Rožnově pod Radhoštěm - Mlýnské dolině. Děti si zde šly vyzkoušet lov ryb na plavanou a tak

zúročit své znalosti, co se naučily v rybářských kroužcích ve SVČ Rožnov p. R. v zimním období.

Závodů se zúčastnilo 30 dět za doprovodu rodičů a rodinných příslušníků. Závod trval tři hodiny.



Za krásného počasí se jim podařilo ulovit 48 pstruhů duhových, které vysadili před závody rybáři

MO. Za přispění dotací z grantu města Rožnov, starosty Rožnova p. Radhoštěm., místní organizace

ČRS  a  sponzora  -  Rybářské  potřeby  Vsetn,  děti obdržely  věcné  ceny  a  ryby,  které  nalovily.

Děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli – SPLNĚNO. 

Úkol č. 4 – Zajištění záchranného odlovu. Proveden odlov 14.4.2018 – Dolnorozpitecký potok, 9.5.

proveden komerční odlov kvůli dostavbě cyklostezky u Eroplánu  – SPLNĚNO.

Úkol č. 5 – Vysazení plůdku. Dne 15., 21. a 22.4. byl vysazen plůdek do chovných potoků. (35tis

vlastní plůdek, 120tis nakoupený plůdek). Vše proběhlo v pořádku a bez potží - SPLNĚNO.

KVĚTNOVÁ SCHŮZE:

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

volby nového výboru VÚS Ostrava. Podrobně analyzoval předvolební situaci a snahu některých

MO o změnu. Výbor doporučil jeho kandidaturu na funkci předsedy VÚS Ostrava.

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

04/2018 – 05/2018

3) Jednatel informoval výbor o stavu členské základy a vyúčtování prodeje členských známek a

povolenek ke dni 30. 4. 2018:

Dospělí  348 členů, mládež 12 členů, děti 51 členů. Celkem 411 členů. Celkem prodáno 476

povolenek všech kategorií a druhů.

4) Rybářská  „Bouda“.  Stav  okolí  v souvislosti s  úpravami  parku  Městem  Rožnovem  není  příliš

dobrý. Je nutné vyřešit příjezdovou cestu k objektu, nutný je odvoz starých vyměněných okapů.

Na základě konzultace se starostou města bude podána Městu Rožnov p.R. žádost o součinnost

při řešení této situace.

5) Zástupce hospodáře – pan Roman Zuzaňák informoval výbor o závodech muškařského družstva

MO Rožnov p.R.  Jarní kolo druhé ligy Muška proběhlo 11., 12., 13. 5.2018 na řece Doubravě 3 –

451014,  které  pořádalo  družstvo  MK  Jaroměř-  Česká  Skalice-  B.  Závodů  se  zúčastnilo  12

družstev.   Za naše družstvo se zúčastnili  čtyři  závodníci  ve složení:  vedoucí  a trenér Roman

Zuzaňák,  členové  Zdenek  Matuška,  René  Zuzaňák  a  Martin  Sosnowski.  Družstvu  ani

jednotlivcům se moc nedařilo a skončili jsme na 10 místě. 



6) Hospodář MO Ing. Holčák Martin informoval:

1.  Dne  6. 5.   byl vysazen do toku jednoletý lipan v počtu 7000  ks.

2. Hospodář  informoval  o  probíhajícím úhynu  raků  v Rožnově  na  Bečvě.  Situaci  řešíme jak

s příslušným orgánem ochrany přírody, tak s městem Rožnov p.R. i s externími odborníky.

3. Jarní  vysazení  kapra do přehrady by mělo proběhnout na přelomu května/června.  Podle

možnost dodavatele a aktuálního stavu vody budou do revíru vysazeni tržní pstruzi.

Úkoly z     květnové schůze:  

Úkol č. 1 Dodat aktuální informace na webovou stránku MO – přijímání nových členů a 
oprava kontaktních údajů

- kontakty – předseda Ing. Pavel Kocián ve spolupráci s jednatelem Mgr. Zdeňkem

Cviklem

- přijímání nových členů - předseda Ing. Pavel Kocián ve spolupráci s jednatelem 

Mgr. Zdeňkem Cviklem a zástupcem hospodáře Romanem Zuzaňákem

termín do 18.6.2018

Úkol č.2 Úklid okolí rybářské „Boudy“ (okapy), žádost Městu Rožnov p.R.

- zajist jednatel Mgr. Zdeněk Cvikl termín do 18.6..2018

Úkol č. 3 Vyřešení příčiny úhynu raků v toku

- hospodář Ing. Martin Holčák ve spolupráci s hospodářským odborem a 
externisty

termín – ihned

Úkol č. 4 Vysazení kapra do nádrže „U Macečků“

- zajist Ing. Martin Holčák ve spolupráci s hospodářským odborem
termín – dle dodavatele

Úkol č. 5 Kandidatura na funkci předsedy do nového výboru VÚS Ostrava 2.6.2018

- předseda Ing. Pavel Kocián

- jednatel Mgr. Zdeněk Cvikl – příprava dokladů pro kandidaturu

termín - ihned 

Zapsal 30.5. 2018, jednatel MO Rožnov, Mgr. Zdeněk Cvikl


