Zápis
z výborové sch ze eského rybá ského svazu
místní organizace v Litom icích konané 7. 5. 2012
ítomni : dle p iložené prezen ní listiny
Program: 1. Pošta
2. Oprava hráze rybníka v Dolní Vysoké
3. Zápisy ze sch zí MS
4. R zné
1. Pošta
o SÚS – Statistika úlovk 2011. Statistika z CD bude p ístupná na webových
stránkách MO p ípadn nakopírována k vyzvednutí na RD:
o SÚS – Povolení no ních rybá ských závod „Lovosický úho “.
o KÚ Ústecký kraj – Rozhodnutí – povolení rybá ských závod v rámci SÚS.
2. Oprava hráze rybníka v Dolní Vysoké
Z d vodu nutných prací opravy hráze rybníka v Dolní Vysoké, která
povodních v roce 2010 a 2011 byl zaslán dopis na
SCHKO
s oznámením zamýšlených prací. Práce byly objednány u Povodí Oh e
již práce (t sn ní hráze jílem a geotextilií + zajišt ní paty svahu
kamenem a dopln ní zeminy v etn osetí) probíhají. Dokon eny
10.5.2012.

byla poni ena p i
eské st edoho í
s.p. V sou asnosti
hráze záhozovým
by m ly být do

3. Zápisy ze sch zí MS
MS Doksany –.
MS Bohušovice nad Oh í –
5. R zné
p. urda
o Vysazení:
K1 – V. Újezd, kemp Brozany n/O
PP (40 tis.ks) – Modla, potoky: Pokratice, Lí enice, Hab ina, Milešov
Štika (nulka 20 tis.ks) – Brozany n/O, T ebušín
Štika rychlená (30 tis.ks) – dle zaryb ovacích dekret
o 2.5.2012 bylo zahájeno napoušt ní nov pronajatého rybníka v B ehoryjích.
V sou asné dob napln n víc jak z 1/3.
o Byla provedena oprava odtokového potrubí v T ebušín . Dále se musí provést
dot sn ní hráze.
p. Rožec
o Napouští se rybník v Opárn .
p. Vajgl
o sponzor projevil zájem o v nování v cného daru v hodnot cca 1200,- K na d tské
rybá ské závody v Úšt ku. Tento krok musí být uzav en smluvn . Ze strany MO nic
nebrání uzav ení smlouvy.
p. Löwy
o Velmi chválí MS Lovosice za reprezentaci RS. MS je velmi aktivní p i propagaci
rybá ství.
p. Š ástka
o 9.6.2012 po ádá MS Doksany rybá ské závody na rybníku v Doksanech. Všichni
jsou srde
zváni.
Bohužel se tyto závody termínov kryjí s no ními ryb. závody v Lovosicích.
Zapsal: S. Kroupa.

