Výbor MO Litoměřice – zápis 7. 9. 2015
Pošta:
SÚS:

Pozvánka na aktiv funkcionářů konaný dne 24. 9. 2015 v MO Duchcov na RD od 16 hod.
Pozvánka na vysazování lipana ve spolupráci s SčVAK, které se má konat od 15.9. Týká se
zejména dětí z jednotlivých kroužků MO.
Informace k mládeži ohledně získání osvědčení prvního ryb. Lístku při dovršení 18 let.

Různé:
Růžek:
 Oznámení úmrtí předsedy MS Úštěk, pana Františka Vajgla.
 Oznámení od MěÚ Lovosice o získání příspěvku ve výši 10.000,- na rybářskou mládež pro MS
Lovosice.
 Žádost o stanovisko od firmy Envicons pro studii “ Malé Žernoseky - Lhotka nad Labem,
protipovodňové a protierozní opatření“
 Stanovisko za MS Litoměřice bylo zpracováno a podklady odeslány na SÚS.
 Růžek: zaslat návrhy na ocenění členů za MS do konce září;
Čurda:
 rozdal přehled výlovů pro rok 2015; výlov v Brozanech- sraz v 8:30 na rybníku
 Závody Výboru na Ohři 1 – „Panna“ dne 12.9, 3 členná družstva jednotlivých MS ; 6-7 hod
prezentace a příprava, 7:00 začátek závodu
Palán:
 Oznámil konec ryb. Kroužku v Litoměřicích z důvodů změny zaměstnání a nedostatku času.
Matoušek:
 Závody u MS Lovosice - Přívoz dne 19.9, 6:30 -7 losování, samotný závod od 7:15-13:15;
 Nutná oprava rozdělovače na rybníku v Opárně.
Antuš:
 Závody u MS Bohušovice na Ohři 1, podrevíru č. 6 Třešňovka dne 19. 9. od 6 hod.
Bulant:
 během 14 dní bude dodán sumec 8-15cm v počtu 1300ks – vysazení Labe;
 Kalkulace povolenek pro rok 2016 zůstává stejná jak pro rok 2015, tedy MP á 1350,- a P za
1400,- ;
 SÚS provedl na dolním toku Labe odlov ryb pro přítomnost PCB- prokázána pouze u parmy,
kde byla zjištěna dolní hranice ve výši 2mg/kg. Dále zjištěn výskyt invazivního druhu Hláváče
černohlavého – výskyt je od podjezí ve Střekově až po Děčín.
 Od roku 2016 je schválen v rámci výkonu ryb. práva zákaz hlubinné přívlače za motorovou lodí
(troling) na Labi 8,9,10 a dále je stanovena nejmenší lovná míra pro okouna na 20cm a pro
štiku 60cm. Totéž platí i pro Ohři.

