
Zápis
z výborové sch ze eského rybá ského svazu

místní organizace v Litom icích konané 4. 6. 2012

ítomni : dle p iložené prezen ní listiny

Program: 1. Pošta
2. elovky
3. Rybá ské závody
3. Zápisy ze sch zí MS
4. R zné

1. Pošta

o SÚS – nová sm rnice pro ud lování vyznamenání.
o SÚS – povolení rybá ských závod  na revíru 441 025 Labe 9 Mlékojedy ve dnech

13. – 15.7.2012 LRU feeder M R a 5. – 6.10.2012 – 4. Kolo 1. Ligy.
o SÚS – erozd lení finan ních prost edk . SÚS poukazuje ástku 37.534,-K  jako

podíl finan ních prost edk  SHR pro pokrytí náklad  na spole né ryba ení a
hospoda ení.

o SÚS – zasílá k odsouhlasení nebo úprav  po ty povolenek pro rok 2013.

2. elovky

Pro leny RS byly objednány nové elovky, které jsou pot ebné p i provád ní no ních
kontrol.

3. Rybá ské závody

Dne 9.6.2012 od 06,00 hodin se uskute ní rybá ské závody na rybníku v Brozanech nad
Oh í. Startovné 100,-K . Zápis probíhá od 06,00 – 07,00 hodin, poté budou závody
zahájeny. Všichni lenové RS jsou srde  zváni.

4. Zápisy ze sch zí MS

MS – Doksany: na internetových stránkách je pot eba doplnit jméno jednoho lena MS
Doksany pana Václava Šebu.
Zajistí pan Löwy.

5. R zné

p. urda, Groh
o Vysazení:

 K0 – (100 tis. ks) B ehoryje, T ebušín
o Napoušt ní rybníka v B ehoryjích probíhá velmi pomalu vzhledem k malému stavu

vody v potoce z d vodu sucha.



o 30.6.2012 se uskute ní v Brozanech nad Oh í d tský tábor pod patronací Rady
RS. P ed tímto táborem bude provedeno zarybn ní. Vzhledem k nájezd m

nesoudných rybá  bude zarybn ní provedeno t sn  p ed termínem tábora.
o P ed 14. dny byl sloven prostor pod jezem v Doksanech. P ekvapením bylo 15

druh  ryb!!!
Bohužel bylo velké procento ryb poškozeno predátory.

p. Hozák
o 30.6.2012 pot ebuje zap it elektrickou centrálu na rybá ské závody.

kolik dní p edem zkontaktuje pana urdu, který centrálu vydá.

p. Š ástka
o projektantka, která p ipravuje projekt pro rekonstrukci napoušt cího a vypoušt cího

za ízení a áste ného odbahn ní „SLONKOVÉ“ žádá MO o zap ení
dokumentace, která byla k této problematice již zpracována.
MO žádosti vyhoví.

Další sch ze výboru MO bude v zá í. P edseda všem hezké prázdniny!!

Zapsal: S. Kroupa.


