
 

Zpráva brigádnického referenta 

 

V roce 2013 odpracovalo 137 členů nepočítajíc členy výboru a rybářské stráže, kteří nemají 

brigádnickou povinnost. Odpracováno bylo cca 5000 hod, především na tůních Řehačka, 

Hrady, Procházkova a Grádo dle potřeby a z nemalé části také na údržbě majetku MO. 

Brigády zaplatilo 155 členů. 

 

 V roce 2013 se prováděly práce na: 
 

- tůních Hrad a Procházkova, kde proběhlo částečné vysekání rákosu a náletových dřevin 

kolem vodní plochy. 

- úklid odpadků v okolí revíru Labe 19, kde bylo odvezeno opakovaně velké množství 

odpadků. 

- výsek rákosu a náletového porostu na Řehačce včetně úprav břehů a úklidu odpadu 

v okolí tůně.  

- Na Grádě proběhl výsek rákosu, náletových dřevin a úpravy břehů 

- Na tůni Byšická byl prováděn výřez náletu, především akátů.  

- Z důvodu mírné zimy v roce 2013 nebylo nutné řezání ledů 

 

 Byly prováděny, ale i jiné zásahy například: 

 

- Proběhlo důkladné zpevnění poloostrova na Řehačce včetně vybudování zábradlí. 

- Byly započaty práce na výstavbě BYOLOGICKÉ ČOP na Řehačce, kde plánujeme 

uvedení do provozu na začátku sezony 2014. 

- Provedla se výměna nefunkčního aerátoru na Grádě. 

- A v neposlední řadě oprava střechy a obvodových zdí garáže na parcele MO  

 

V letošním roce 2014 už od začátku probíhá běžná údržba především na tůních Grádo, 

Řehačka, Hrad a Procházkova.  

Zima letos zatím neudeřila, tak se k  prořezávání ledů zatím nevyjíždělo.  

 

V současné době jsou práce na tůních téměř u konce. 

 

- na tůni Grádo, Řehačka, Hrady a Procházková proběhlo sekání rákosu, náletových dřevin, 

úprava břehů, čištění od odpadků, výřez padlých stromů. 

- na tůni Řehačka navíc proběhla příprava dřeva pro chatu, parcelu a stavební práce spojené 

s ČOP 

 

Samozřejmě nás čeká v letošním roce větší či menší úkoly nejen na našich tůních, například 

dokončení ČOP, oprava vodního přivaděče z Mlynařice do Řehačky, částečné odbahnění 

tůně Hrady, oprava střechy na stodole a další.    

 

Na závěr bych chtěl poděkovat členům naší MO, kteří nejsou lhostejní k snaze zlepšit naše 

tůně a věnují více času pro naše revíry. 

 

Díky těm, kteří chodí na brigády. 
 

 


