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Rybářský zpravodaj  č.25 
 

         MO ČRS  Libice nad Cidlinou  
 

              květen  2006                                                    
    
 Konečně opět začátek rybářské sezóny na Jezeru po snad nekonečné zimě  … 
 

 
 

  V pátek 5. května se sešel nově zvolený 
výbor a členové DK. 
Na této ustavující schůzi, byl navržen a 
vzápětí všemi přítomnými do funkce   
předsedy MO opět zvolen p. Lepej Josef.  
 

Ten pak obsadil funkce ve výboru vždy až 
po hlasování, a to takto :   

místopředseda       Krojidlo Miroslav 
jednatel                Zlatohlávek Jiří 
hospodář              Vaníček Lubomír 
zástupce hosp.      Šulc Ladislav 
účetní                  Čuda Luboš  
pokladník             Kubíček Vladimír 
zpráva majetku     Skořepa Standa 
člen výboru          Foř Miroslav  

 
 

                 Takto nově zvolení členové výboru a dozorčí komise začali 
v pokračování plánů a úkolů, které si jasně vytyčily a které jim také ukládá 
usnesení z výroční členské schůze  … 
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Poděkování patří Pavlovi Skořepovi, který svou činnost v dozorčí komisi 
ukončil a domníváme se, že kus poctivé práce pro MO udělal.  
 

V sobotu a neděli 6. - 7. května jsme věnovali opravě a částečnému úklidu 
chaty a to hlavně opravou okenic po vloupání a úklidem po povodních, kdy 
bylo v chatě několik cm vody …  
 

Při této příležitosti bylo připraveno i krmení pro K 0 a v sobotu jsme začali 
napouštět Steklici, abychom zde mohli vysadit  opět  K 0. 
 

9. května došlo k jednání na Nových Mlýnech, kdy předseda zadal oddělit 
840 m 2 z pozemku parcely p. Jelínka, od kterého bude tato parcela 
odkoupena ….  Tuto práci nám zajistil na objednávku geometr p. Vejvoda … 
 

12. května jsme dovezli 100 000 ks / Ko z líhně v Opatovicích ( Lepej, Šulc, 
Czech ) a vysadili na Nové Mlýny, Steklici, Zdaru a na Rameno  …. 
13. května jsme byli odlovit ryby pod hradištěm, které zde uvízli po 
povodních .. Podařilo se nám odlovit 32 ks kapra a 45 ks karasa stříbřitého. 
Celkem to bylo cca 60 kg, což by byla opravdu škoda, aby to zbytečně 
uhynulo. 
 

24. 5. jsme obdrželi dopis z Ministerstva zemědělství, že naše žádost o 
přidělení podpory k revitalizaci rybníka Nové Mlýny , byla zařazena do tohoto 
projektu a budeme čekat, jak to vše dopadne. 
 

25. 5. byly odeslány evidenční karty funkcionářů organizace na SÚS, aby je 
potvrdila rada ČRS  a zvolení funkcionáři mohli jednat jménem organizace 
jako její statutární zástupci … 
 

27. 5. jsme na rybníku Rameno udělali první větší kontrolu plůdku, který má 
po 14 dnech v rybníce cca 2 cm a daří se mu zde velice dobře, jelikož je zde  
stále dostatek planktonu , ale už se přikrmuje i šrotem.  
 
 

 
 

    ( na obrázku p. Šulc zástupce hospodáře při kontrole a krmení plůdku ) 
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        29. 5. byla ze zákona o pozemcích sezvána schůzka majitelů pozemků pod 
rybníkem Nové Mlýny, kdy jsme objednali geometrické práce na vytyčení 
nové parcely, kterou chceme odkoupit od pana Jelínka …. 
 
Jednání se však ani jeden z vlastníků nezúčastnil a tak byl zápis podepsán 
pouze geometrem p. Vejvodou a předsedou p. Lepejem, což pro zápis nové 
parcely na KÚ ze zákona plně postačuje … 
 
  Během posledních 14 dnů se intenzivně začalo a stále se ještě pokračuje na 
rekonstrukci  chaty u rybníka „ Rameno „ po loňském vloupání a po letošních 
jarních povodních. 
 
  Nejvíce práce zde doposud odvedl Pavel Skořepa, kterému tímto všichni 
moc děkujeme. Avšak do úplného dokončení oprav bude zapotřebí ještě 
mnoho hodin práce a proto doufáme, že tato práce nezbude jen na dvou 
lidech, ale pomůže každý člen výboru, jak jen bude třeba …. 
 

 

 
 

http://crs-libice.webpark.cz 
 
 

pro informaci členů MO ČRS v Libici nad Cidlinou zpracovává  předseda  MO  ČRS  - Lepej Josef 


