
Zápis z výboru MO LTM dne 6. 6.  2022 

Přítomni: dle prezenční listiny 
 

 

Pošta: 
 

1. Zápis ze schůzí výborů MS  

    - Doksany dne 13. 5. 2022  

        - Bohušovice dne 6. 5. 2022 

     - Lovosice dne 3. 6. 2022  

- výbor bere na vědomí 

 

Různé: 
 

Bulant 

• Informoval o pozemku pod chatou v N. Dvorech: dle posledních informací přesahuje cena 

předmětného pozemku částku 100.000,- proto nutný souhlas krom ředitelství Lesů ČR v Teplicích 

ještě ústředím v Hradci Králové a MZE, snad bude převod dokončen do konce roku. 

•  Byla schválena a podepsána smlouva na nový IS v rámci ČRS (náhrada Lipana) spuštění test 

verze červen 2023. 

• Žádost p. Hřebíčka ml. o dotaci na mládež pro MS Úštěk od města Úštěk, zajistí předseda + 

místopředseda 

• Vzhledem k nárůstu cen všech vstupních komodit dojde zcela jistě k navýšení ceny povolenky na 

rok 2023, cena bude projednána na územní konferenci, která proběhne 11. 6. 2022 UL  

Turčín 

• 10.5. proběhlo vysazení Šr prům 3 cm v počtu 18.000 ks následně: Třebušín 2000 ks - další 

produkce, Břehoryje 1500 ks - další produkce. Labe 8,9,10 po 3000 ks, Ohře1 5000 ks, Konojedy 

500 ks 

• 26.5. vysazena násada Li prům 16 cm v počtu 200 ks na revír 443056 

Šťástka 

• Nová buňka instalována na VD Brozany, stará zlikvidována. 

• 11.6. zve všechny členy MO na rybářské závody do Brozan na horní rybník od 6 hodin, občerstvení 

zajištěno. 

• Klíč od brány v Terezíně má na starosti p. Novák, vratná záloha je 250Kč 

Löwy 

• Informoval o proběhlých závodech „Lovosický úhoř“, celkem se účastnilo 29 závodníků z 11 
různých MO a 2 děti. Úhoř nebyl uloven, nicméně ryby braly, největší úlovek byl kapr 92 cm. 

•  Veškeré požadavky od MS, které budou chtít zveřejnit na web. stránkách MO LTM (závody, 
brigády apod.), zaslat s podrobnějším popisem na radek.lowy@gmail.com  

Čurda 

• Provedl technickou na přívěsný vozík 

• Provedena údržba VD Třebušín a oprava lávky k požeráku na VD V. Újezd. 

• Probíhá pravidelné krmení násad na VD Třebušín, Břehoryje a V. Újezd 

• Od 18.6.- 25.6 dovolená, nebude přítomen na RD. 

Antuš 

• Vysazení štiky proběhlo od „Tarasu“ až po povodí Ohře v Terezíně 

• Zajistil nákup stolů a lavic pro konání závodů a venkovních akcí, pokud bude mít jiná MS zájem 

je možné tyto sety zapůjčit po domluvě. Cena setů je 6.268 Kč, které žádá proplatit z dotace od 

MěÚ Bohušovice 

 

Další jednání výboru MO se uskuteční dne 5. září 2022 (pondělí) od 17:30 h. 

mailto:radek.lowy@gmail.com

