
Zápis z výboru MO LTM dne 2. 10. 2017 
 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Pošta: 

 

1. Krajský úřad UL udělil výjimku z vypouštění a výlovu rybníka 

Brozany a zasahování do biotopu a přirozeného vývoje 

chráněného živočicha – skokana skřehotavého. 

 

 

2. Střední škola rybářská a vodohospodářská Třeboň zaslala informaci o možnosti zúčastnit 

se 7. ročníku soutěže pro žáky základních škol, případě pro žáky, navštěvující rybářský 

kroužek v MO, v rybářských vědomostech. Předáno vedoucímu mládeže. 

3. Zaslány zápisy z výborových schůzí za MS Doksany a Úštěk. 
 

 

Různé: 
 

Bulant 

 Informoval o jednání hospodářského výboru  

- navržena cena povolenek HO na rok 2018 je ve stejné výši jako letos (MP 1350,- Kč 

a P 1400,- Kč); 

- od roku 2018 bude povinné zapisovat ihned po ulovení do úlovkového listu lín a 

amur; 

- od 2018 bude platit nová směrnice pro nákup oblečení pro RS (1 za 5 let možný 

nákup vybraného oblečení, které hradí z 1/3 SUS, 1/3 MO a 1/3 člen RS);  
 

Krpeš 

 dosud nebyla vyúčtována za MO Litoměřice dotace od ČOV v hodnotě 70 000,- Kč – bude 

řešit p. Zdeněk Novák, 

 navýšení příspěvku na RS z 800,- Kč na 1 000,- Kč, 

 dne 7. 10. 2017 se uskuteční Mistrovství ČR v přívlači na jezeře ve Velkých Žernosekách. 
 

Šťástka 

 stále v řešení nové pojistné smlouvy na rybářskou chatu v Nových Dvorech; 
 

Novák 

 informoval o mistrovství ČR ve feederu  

- člen MO Litoměřice p. Stanislav Polívka vybojoval titul mistra ČR 

- celkově družstvo skončilo na 4. místě 
 

Kovrzek 

 informoval o konání dětských závodů „Úštětský pohár“, celkem se zúčastnilo 28 dětí, 

uloveno 28kg ryb, z toho vítěz 5kg; 

 informoval o postupném vypouštění a přípravě rybníka Břehoryje pro vylov plánovaný na 

14.10. 2017 

 vznesl dotaz na stav rybníků v Konojedech – stav je pořád stejný; 
 



Prokop 

 nutnost řešit situaci neuzavřené inventury v MS Lovosice, jelikož předseda MS přes 

veškerou snahu nekomunikuje; 

 navrženo zúčastnit se schůze MS Lovosice, která se koná ve čtvrtek 5.10 od 16 hod a 

seznámit členy výboru o dané situaci; 
 

Palán 

 informoval o přípravě rybářské zábavy v roce 2018, která se bude nově pořádat 

v restauraci LUNA, 

 předpoklad získání dotace na nákup materiálu a vybavení pro MO v roce 2018. Apel na 

zástupce MS – případné požadavky na vybavení, které by se dalo v rámci této dotace 

nakoupit; 
 

Čurda 

 seznámil výbor s plánem podzimních výlovů 

- 7. 10. Vysoká 

- 14. 10. Břehoryje 

- 11. 11. Býčkovice 

 dále seznámil výbor s proběhlými výlovy a násadami do revírů – viz tabulka 
 

Odkud Ryba Kusy 
Množství 

Kam 
(kg) 

Velký Újezd Kapr 2 1 291 1 162 Pískovna 441 059 

Pokratice Pstruh obecný 1 311   Úštěcký potok 443 056 

Brozany kemp Kapr 848 1 102 Ohře 1 + podrev. 1 – 5 

Rybářství Gabriška  Su1 

300   Labe 10 

200   Labe 9 

800   Pískovna 441 059 

Rybářství Doksy  Kapr 

640 700 Ohře 1 

200 280 Konojedy 

2350 2600 Labe 9 

300 420 Labe 9 

Rybářství Chlumec Pstruh duhový 222 100 Úštěcký potok 443 056 

Třebušín I 

Kapr 1 973 1 776 Pískovna 441 059 

Lín 80 16 Pískovna 441 059 

Štika 1 350 105 Pískovna 441 059 

                další produkce 
Kapr 1 400 80 Třebušín II 

Lín generační 20 10 Třebušín II 

 

 

Úkoly: 
 

 MS urychleně zašlou návrhy na vyznamenání svých členů. Nejpozději však do 9.10.2017. 

 MS zpracují své požadavky na povolenky zdarma – termín do 6. 11. 2017. 

 P. Zdeněk Novák zabezpečí proúčtování dotace (70 000,- Kč) pro mládež. 

 P. Čurda prověří u OSA zaplacení faktury hudby  za ples MS Lovosice. 
 

 

Další jednání výboru MO se uskuteční  

dne 6. listopadu 2017 (pondělí) od 17:30 hodin. 


