Zápis
z výborové schůze Českého rybářského svazu
místní organizace v Litoměřicích konané 2. 9. 2013
Přítomni :

dle přiložené prezenční listiny

Program:

1. Pošta
2. Konference SÚS
3. Ocenění členů
4. Různé

1. Pošta
SÚS – pozvánka na aktiv funkcionářů ČRS MO a ČRS SÚS Ústí nad Labem,
který se koná dne 23.9.2013 v Duchcově.
SÚS – žádost o stanovisko k návrhu na změnu Statutu SRH v článku III.
Zásady platné pro revíry místního významu. Stanovisko zaslat do 15.9.2013
na SÚS.

2. Konference SÚS
SÚS oznámil termín konání Konference SÚS, která se bude konat dne
16.11.2013. Za naši MO se zúčastní pánové Růžek a Krpeš.
3. Ocenění členů
Výbor MO jednohlasně rozhodl o mimořádném ocenění členů naší MO za
obětavou práci při odstraňování povodňových škod zejména v prostorách RD
po povodních v červnu letošního roku. Konkrétně se jedná o tyto členy:









Erneš František
Kovanda Ladislav
Kovrzek Bohumil
Petráček Tomáš
Kučera Pavel
Kosmák Pavel
Löwy Radek
Palán Ivan

čestný odznak I. stupně
čestný odznak I. stupně
čestný odznak III. stupně
čestný odznak III. stupně
čestné uznání SÚS
čestné uznání SÚS
čestné uznání SÚS
čestné uznání SÚS

4. Různé


p. Groh
– informuje o účasti na jednání v Píšťanech týkající se kvality vody ve
štěrkopískovně Píšťany. Jednání byli přítomni zástupci obce Píšťany,
MěÚ Litoměřice - Vodoprávní úřad, povodí Labe a další. Povodí Labe
přislíbilo na příští týden zapůjčení značkovací lodi k odběru vzorků, u
kterého bude přítomen i náš zástupce.



p. Čurda
– Začínají výlovy našich rybochovných zařízení (termínovník předán
zástupcům MS). Na 21.9. je nutné zajistit (vzhledem k dopravní
uzávěře v prostoru ostrova díky Litoměřickému vinobraní) povolení
vjezdu obslužných vozidel členů provádějících v tento den výlov.
– Je potřeba pokračovat v opravách RD – odstraňování povodňových
škod - konkrétně: podlahových krytin na schodech a v zasedačce a
opravy v přízemí v pstruhařské místnosti. Ostatní místnosti v přízemí
RD vykazují stále ještě velkou vlhkost ve zdivu. Dále je potřeba koupit
nové oběhové čerpadlo do sádek, vzduchovací zařízení pro přepravu
ryb.
– Z důvodu nebezpečí pádu větví a poškození majetku sousedů i našeho
je nutné prořezat stromy v prostorách okolo RD.
– Na rybníku Velký Újezd je potřebná výměna trámků a prken lávky.
Hrozí nebezpečí úrazu.
– Výzkumný ústav rybářský prováděl kontrolní odlovy ryb. Při odlovu byl
zaznamenán velký výskyt jesena a objevil se i proudník.



p. Rožec
– Bylo provedeno částečné odstranění vodní vegetace (řasy) z rybníka
v Opárně.



p. Novák Č.
– Informuje o úspěšných rybářských závodech MS Litoměřice
v Mlékojedech, které byly díky povodním přeloženy z června.



p. Šťástka
– Informuje o pročištění propusti Slonková. Voda sice již protéká, ale
problém není vyřešen. Budou nutné další náročnější opravy.
– K problematice dlouhodobě řešeného problému odstranění WC v okolí
rybníka v Doksanech. Zástupce Lesů ČR ing. Bohumínský slíbil před
půl rokem jednání na MěÚ Roudnice, odboru životního prostředí.
Bohužel se dodnes nic neudálo. Je nutné pokusit se znovu o
pokračování řešení problému.
– Všechny srdečně zve na rybářské závody pořádané MS Doksany dne
28.9.2013.

Zapsal : S. Kroupa.

