Zápis
z výborové schůze Českého rybářského svazu
místní organizace v Litoměřicích konané 3. 3. 2014
Přítomni :

dle přiložené prezenční listiny

Program:

1. Pošta
2. Zápisy ze schůzí MS
3. Různé

1. Pošta
- SÚS – do 15. 3. 2014 požadují podklady (rybářský revír, datum a časové rozmezí od-do
konání závodu) nutné pro žádost k udělení výjimky ze zákona o rybářství příslušným
krajským úřadem. Bude žádáno hromadně pro celý SÚS. Vztahuje se na rybářské
závody pro dospělé i děti. Podklady nahlásit Čurdovi.
- Povodí Ohře, s. p. – Smlouva o zpřístupnění dat operativní databáze
vodohospodářského dispečinku Povodí Ohře, s. p. Smlouva podepsána a odeslána.
2. Zápisy ze schůzí MS
- informace podají zástupci jednotlivých MO v dalším programu
3. Různé
§

p. Löwy
– MO vyvíjí snahu o vybudování parkovacích míst před oplocením RD formou
zatravňovacích dlaždic. Probíhají jednání s městem (vlastníkem pozemku).
– zástupci MS provedou kontrolu údajů na webu ČRS MO Litoměřice, zaslat
požadavky na případné korekce na ryb. e-mail. Pro zveřejnění jakýchkoliv
informací nebo zajímavostí (schůze, plesy atd.) zasílejte materiály na náš
rybářský e-mail a do předmětu uveďte: WWW
– probíhají jednání s městem o stanovení podmínek pro stanování, kempování
atd. poblíž ryb. revírů v intravilánu obce (především území Slavíku).
Podobná místní úprava již existuje např. ve Štětí a Mlékojemech.
– na konferenci MO LTM byl ze strany SÚS delegován ing. Kava
– příští schůze výboru bude mimořádně – z důvodů dubnové konference
– již 31. 3. 2014 od 17:30 hodin.
– připomíná zaslání zpráv a popř. foto ke zpracování podkladů na konferenci
(předseda, hospodář, RS, mládež atd.)

§

p. Čurda
– 1. – 2. 3. proběhla oprava hráze Pokratického rybníka
– 6. 3. se bude lovit Pokratický potok agregátem
– 8. - 9. 3. se bude lovit agregátem Modla od Třebenic proti toku. Brigádníci
vítáni.

– příští týden proběhne kontrolní den v Konojedech
– informuje o dalších výlovech
– navrhuje schválení nákupu malé míchačky za zhruba 3.000,- Kč na drobné
opravy. Výbor nákup schválil
– navrhuje schválení nákupu zámkové dlažby a potřebného materiálu pro
položení za RD + doprava (cca 10.000,- Kč). Výbor návrh schválil
– 14. 3. 2014 od 17:00 hodin v přízemí RD – zkoušky nových členů ČRS.
§

p. Bulant
– informace z Hospodářského odboru SÚS
– o nové směrnici nepadlo ani slovo.
– probíhají jednání o kvalitě vody v pískovně V. Žernoseky (znečištění od CS
BETON) a problematiky oplocení pozemků
– trvalé snížení hladiny o 1 až 2 metry na Nechranicích
– v letošním roce bude probíhat úprava zarybňovacích dekretů. Díky výtěžnosti
zůstane zarybnění (kapr) na Labi 9 stejné jako v minulých letech. Na
ostatních revírech se bude o něco snižovat.
– od 1. 4. 2014 – zahájení rybolovu na novém rybníku v Chlumci.

§

pí. Šulcová
– zorganizuje uspořádání rybářských závodů pro děti z celé MO Litoměřice na
rybníku v Brozanech nad Ohří. Termín bude upřesněn.
– zorganizuje závody tříčlenných družstev výborů jednotlivých MS a MO –
termín cca červen – bude upřesněno.

§

p. Rožec
– proběhly opravy na rybníku v Opárně
– informuje o průběhu výroční členské schůze - nižší účast (32 členů)
– oznamuje, že nekandidoval do výboru MS. Nástupce není ještě zvolen.

§

p. Vajgl
– informuje o průběhu výroční členské schůze, účast 60 členů. Průběh bez
problémů. Výbor pracuje ve staronovém složení (- 1 člen)

§

p. Palán
– rybářský ples byl úspěšný. Bylo asi 200 lidí. Ještě není uzavřeno vyúčtování,
ale ples by měl být ve slušném zisku.

§

p. Antuš
– informuje o průběhu výroční členské schůze, účast 63 členů. Předseda
Hozák již nekandidoval. Nový předseda Antuš navrhuje ocenit práci Hozáka.

§

p. Šťástka
– informuje o průběhu výroční členské schůze, účast 48 členů. Výbor MS
pracuje ve staronovém složení + doplněn o 1 člena na 9 členů
– informuje o problematice výstavby MVT v Hostěnicích.
Zapsal: S. Kroupa.

