
AVZO TSČ ČR ZO  Rybník Kocián Loučná p.s. 
Se sídlem Kociánov 3,  788 11 Loučná nad Desnou * IČ : 00577901 
___________________________________________________________________ 

 

                    AVZO TSČ ČR  z.s. se sídlem Lorecká 465 

 

                    284 01 KUTNÁ HORA 

 

Věc :   Vrácení neinvestiční dotace z prostředků MŠMT 

 

      V příloze vracíme dohodu číslo :  0006, č.j. :  0404/18 přidělenou  našemu pobočnému 

spolku pro soutěže v roce 2018 s možností čerpat částku  4 000 Kč. Pokyn k podpisu 

smlouvy z Kutné Hory byl odeslán teprve 24.9.2018 a pro letošní akce nepoužitelný. 

 

Z výčtu  našich uskutečněných  akcí  v roce 2018 uvádíme : 

 Soutěže  mladých rybářů – od roku 2011 již letos 7.ročník 15.9. (19 rybářů) výlov 80 

kg pstruhů .  Z Obce Loučná dotace 7 000 Kč. 

 Parkový běh a chůze – letos 7. ročník  18.dubna zámeckým parkem (165 závodníků), 

480 diváků.  Dotace z Obce Loučná  11 000 Kč. 

 DNY  LESŮ na Švagrově  -  výchovné programy pro žáky z oblasti  (350 dětí ) do12 

let – náš podíl střelba vzduchovkou .  Příspěvek od  LČR  2 000 Kč  (letos již 7.roč.) 

Uskutečněno v horském areálu dne 14.9.2018.  

 Lyžařská soutěž lesníků ČR – 23. ročník v Koutech nad Desnou  18.-21.1.2018 –náš 

podíl zajištění  střeleb a zpracování  výsledků i obrazového seriálu pro web LČR. 

      *    Soutěž mladých rybářů z Dětských domovů Olomouckého kraje  na Kociánu-letos již  

            6. ročník 13.10.2018  ( 34 rybářů )  - ze šesti domovů. Vyloveno 42 kg pstruhů. 

            Akce zabezpečena plně organizačně i finančně  správou Domovů  Zábřeh. 

 

 

Všechny letošní i dřívější ročníky soutěží  je možno shlédnout na stránkách Rybníka Kocián 

Loučná  www.kocianloucna.cz   ; stejně tak i přehled výsledků práce za období 2001-2018, 

kde je uveden  na Kociánu  celkový úhrn prodeje  73 095 kg ryb; i dalších pozoruhodných 

statistických údajů. 

 

S využitím našich zkušeností a podmínek spoléháme, že i v dalším období se nám podaří  

pokračovat v tomto stylu činnosti. 

 

V Loučné nad Desnou 5.listopadu 2018 

                                                              Zpracoval : Antonín Kaláb, předseda ZO AVZO 

                                                                                 Rybníka Kocián Loučná nad Desnou 

 

 

 

 

 

 

         

http://www.kocianloucna.cz/

