Zápis z výboru MO LTM dne 9. 5. 2022
Přítomni: dle prezenční listiny

Pošta:
1. Zápis ze schůzí výborů MS
- Doksany dne 1. 4. 2022
- Bohušovice dne 7. 4. 2022
- Úštěk dne 8. 4. 2022
- výbor bere na vědomí
2. SÚS oznámení schválení dotace na mládež pro rok 2022 ve výši 10.811 Kč
3. SÚS zaslány podklady ke Zlaté udici mládeže konané u MO Štětí v termínu 27 - 29.5.2022
- Předáno p. Novákovi
4. SÚS zaslány informace k aktivu funkcionářů u MO Duchcov (termín 30. 5. od 16 hodin)
5. SÚS zaslána výjimka od MZE k 24 hod. lovu pro závody Lovosický úhoř
6. SÚS zaslány informace spolu s podklady k plánovanému kurzu hospodářů (termín 5 - 9. 6)
na SRS Vodňany
- Za MO se zúčastní p. Turčín
7. Žádost od souhlas k rybářským závodům „HEC CUP“ v termínu 2-5. 6.2022 na revíru Labe
9
- Výbor souhlasí za podmínky, že veškeré ryby
nebudou sakovány a po ulovení a změření ihned
vráceny do revíru.
8. Zápis od Ing. Vrány ohledně jednání na MěÚ Ltm ke zprůtočnění ramen Ohře

Různé:
Bulant
• Informoval o dovozu a vysazení násady Po v počtu 10.000 ks od MO Turnov.
• Odešle souhlasné stanovisko k závodům HEC CUP a žádá RS o provedení namátkové
kontroly v době závodů.
• Do příští schůze žádá předsedy MS o sdělení kontaktní osoby pověřené zápůjčkou klíče od
brány v podjezí v Terezíně.
• Nutno posekat hráz na VN Třebušín s tím, že 5 dní předem nutno nahlásit majiteli (Lesy ČR
– p. Šťastný)
– zajistí p. Čurda
Turčín
• Informoval o dovozu násady amura v počtu 1500 ks z Chabařovic, vysazen do Třebušína.
• Započato pravidelné krmení ryb. násad na rybochovných zařízeních.

Šťástka
• Informoval o novém jednání s AOPK za účasti SUS a Ing. Vrány z ČRS ohledně problematiky
zprůtočnění ramen na Ohři.
• Předána na RD podepsaná smlouva k nákupu stavební buňky na krmení rybníku
v Brozanech, buňka bude dovezena snad tuto sobotu.
Löwy
• Předal usnesení a zápis včetně příloh z provedené konference MO s požadavkem na
dopodepsání od jednotlivých činovníků. Pak pošle v PDF souboru k postoupení na SÚS.
• Veškeré požadavky od MS, které budou chtít zveřejnit na web. stránkách MO LTM popř. na
facebooku
(závody,
brigády
apod.),
zasílat
s podrobnějším
popisem
na
radek.lowy@gmail.com
• Stále chybí aktualizace za RS a kontrola členů zveřejněných na webu.
Čurda
• 10. 5. v 15 hodin bude od SÚS dovezena v rámci distribuce rychlená štička v počtu 18 tisíc
kusů; proto žádá kontaktní osoby v rámci MS o zajištění vysazovacích čet dle jednotlivých
revírů Labe a Ohře a chovných zařízení, aby byli připraveni na tel. k následnému vysazení.
• Oznámil rozbití čerpadla (nautila) ve studni na RD, pokud nebude oprava možná, či finančně
nevýhodná, nutno zakoupit nové čerpadlo.
• Oznámil, že byla provedena revize hasicích přístrojů na RD a chatě v Doksanech.

Další jednání výboru MO se uskuteční
dne 6. června 2022 (pondělí)
od 17:30 hodin.

