
MO ČRS Svitavy 

zápis z výborové schůze č. 8 

konané dne 28. 8. 2015 

 

Prezence (výbor): 

Jméno funkce přítomen omluven nepřítomen 

Pavel Čermák předseda X - - 

Radoslav Dúbrava místopředseda X - - 

Ivana Drmolová jednatelka X - - 

Oliva pomocník hospodáře - X - 

Josef Koutný pomocník hospodáře X - - 

Jiří Kadlec brigádnický referent X - - 

Jiří Kareš 
pomocník 
brigádnického referenta 

X - - 

Souhrn  6 1 0 

 
Hosté:  Vítek, Zdeněk Hejkal, Filipi (členové dozorčí komise), Jan Šimůnek (hospodář MO) 

Zápis z jednání: 

1. Z minulé schůze: a) stavidlo na Retenční nádrži spraveno a zabezpečeno 

2. Koutný: po 7. 9. 2015 bude na řeku dovezeno 150 kg pstruha 

3. Čermák: 

a) poděkování lidem, kteří se podíleli na organizačním zajištění Benátské noci, zisk 23.191Kč 

b) internetová diskuze: Na internetových stránkách se rozmohla diskuze o zarybnění Rosničky.  
Hospodář Jan Šimůnek sdělil, že letos bylo do Rosny nasazeno 30 q kapra (4614 ks 
násadových kaprů). 

c) seniorské závody: vše zajištěno 

d) podzimní závody SBS Hulín 17. - 20. 9. 2015, dát zákaz lovu ryb (celý rybník) 

e) členská schůze: předběžné datum 29. 11. 2015 v 9:00 hod v kině Vesmír (bude upřesněno) 



4. Kadlec: sdělil, že na rybníku v lese byl bagr a opět spravovali hráz 

5. Dúbrava: informoval, že z pracovních důvodů odstupuje ke dni 31. 8. 2015 z funkce člena výboru, 
místopředsedy MO a vedoucího rybářské stráže. 

6. Drmolová: 

a) kolem vody se šíří bludné informace o ceně pergoly: dřevěný materiál stál 21.211 Kč, krytina 
bude stát cca 20.000 Kč + výdaje na další drobný materiál. Cena byla již jednou diskutována. 
Celková cena stavby by neměla přesáhnout 45.000 Kč, práce je zdarma. 

b) konzultovala problém s Klusoněm: na řece Svitavě ve vesnici Rozhrání je majitel pozemku, 
který znemožňuje rybářům přístup k vodě. Bylo zjištěno, že pozemky patří paní Souškové. Na 
toku řeky Svitavy je podle mapy postavená černá stavba. Čermák zjistí na povodí Moravy jaká 
je skutečná situace. 

7. Šimůnek: sdělil, že po vysazení ryb se rybník bude zavírat. Za zbytek peněz na letošní zarybnění  
budou koupeny štiky. Retenční nádrž se bude slovovat na přelomu října a listopadu (podle 
počasí). 

 

 

Zapsala: Ivana Drmolová 


