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   Úlovek candáta zÚlovek candáta zÚlovek candáta zÚlovek candáta z    prosince 2008prosince 2008prosince 2008prosince 2008        

    

                    Fotografie tohoto krásného candáta 

nám došla až v novém roce. Myslíme si, 

že stojí za to se o takovém úlovku zmínit. 

Ulovil ho 3. 12. 2008 náš člen pan Aleš 

Jizba z Odřepes. 
 

Nástraha :  twister č. 3 

Vlasec     :  0,14 mm 

Revír :        411 008 – Cidlina 1 A 

Délka :         73 cm 

Váha  :      4,25 kg  

        

          2222. 1. 2009 . 1. 2009 . 1. 2009 . 1. 2009     

    

Konečně jsme mohli bezpečně vstoupit na 

led na jezero v podhradí, jelikož teploty už 

byly pod  bodem mrazu celý týden a led byl 

tlustý cca 15 cm. 

 

Začátkem Nového roku totiž   teploty padaly 

v noci k – 17°C a přes den byly kolem  – 

10°C.  

 

 

  Dohodli jsme se proto, že se některé nakloněné dřeviny pokusíme odstranit právě z 

ledu, jelikož jiná možnost zde není.  V tento den začalo  navíc i krásně sněžit. 

Dá se říci, že  zima přišla opravdu s Novým rokem.      
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          3333. 1. 2009 . 1. 2009 . 1. 2009 . 1. 2009 –––– sekání děr na Jezeru Podhradí sekání děr na Jezeru Podhradí sekání děr na Jezeru Podhradí sekání děr na Jezeru Podhradí    
 

    

    První otvory letos vysekali na jezeru po 

předchozím vyhlášení na Obecním úřadě , 

Skořepa  Pavel, Skořepa Standa, Kautský Jarda a 

Vojtíšek Vladimír starší a mladší.  Díry byly jako  

každý rok označeny, aby veřejnost věděla kde 

jsou a vyvarovala se tak případnému  

vykoupání, nebo jiné nepříjemnosti. V tento den 

proběhl i letošní první výdej povolenek 

v klubovně MO. Přišlo 36 členů. 
 

          4444. 1. 2009 . 1. 2009 . 1. 2009 . 1. 2009 –––– brigáda na Jezeru brigáda na Jezeru brigáda na Jezeru brigáda na Jezeru    

V neděli jsme svolali malou brigádu a předem vytipované, nahnuté dřeviny se z ledu 

prořezali. Přesto, že teploměr ukazoval  – 15° C, bylo všem zúčastněným teplo. 

    

    

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Této akce se zúčastnil Šafránek Václav, Holub Oldřich, Veselý Miroslav a Pavel, Erker  

 Karel, Langer Vítek, Šulc Ladislav a Lepej Josef. Ořezané větve se stahaly na břeh a zbytek  

  Větviček uklidila z ledu další skupina za 4 dny. Při sekání děr tuto práci zajistil Vojtíšek  

  Vladimír, Pavel Skořepa a Kaucký Jaroslav. 
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          15151515. 1. 2009 . 1. 2009 . 1. 2009 . 1. 2009     
 

      Naposledy jsme se rozloučili, s bývalým dlouholetým funkcionářem MO panem  

 Františkem  Kubíčkem, který ve výboru pracoval dlouhá léta jako předseda a poté jako  

 účetní. Zemřel po delší nemoci ve věku nedožitých 86 let. Čest jeho památce … 
 

          17171717. 1. 2009 . 1. 2009 . 1. 2009 . 1. 2009 –––– II.  II.  II.  II.  výdej povolenek + výborová schůze výdej povolenek + výborová schůze výdej povolenek + výborová schůze výdej povolenek + výborová schůze    

    

   Proběhl II. výdej povolenek, kdy se dostavilo 

34 členů. Po výdeji povolenek  

proběhla  letošní první výborová schůze. 

Výbor se na této schůzi mimo jiné dohodl po 

tříleté pauze o pořádání  rybářského bálu 

v březnu 2010. Nejdůležitějším  úkolem však 

stále zůstává vyčištění rybníků v Odřepsích, 

které díky velkým mrazům zatím neproběhlo a  

čekalo se na lepší počasí.  
 

    

          23232323. 1. 2009 . 1. 2009 . 1. 2009 . 1. 2009     
 

    Jsme se naposledy rozloučili s bývalým dlouholetým               

    členem naši organizace panem Ottou Skořepou, který 

    zemřel po delší nemoci ve věku 78 let.  

    Patřil mezi poctivé a pracovité členy. Dokud mohl a  

    zdraví mu sloužilo udělal  pro naši organizaci mnoho 

    záslužné práce. Čest jeho památce . 
 

          26262626. 1. 2009 . 1. 2009 . 1. 2009 . 1. 2009     
 

    Jsme zajišťovali  recyklovaný kámen na opravu břehů obou rybníků v Odřepsích.  

                                                                                            

   Tuto akci zajišťoval Láďa Šulc,  

Lepej Josef a  Hanzák Jindřich.   

 

   Osobně zajeli na Šumbor, kde 

dojednali  a objednali tento materiál. 

   Dle příslibu dodavatele práce, by se 

mělo začít s opravou rybníků začátkem 

února. 
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          27272727. 1. 2009 . 1. 2009 . 1. 2009 . 1. 2009 –––– Rybářský kroužek Rybářský kroužek Rybářský kroužek Rybářský kroužek    
 

 

V odpoledních hodinách proběhl v KD v 

Libici n.C. rybářský kroužek, který vede pan  

Václav Svoboda z Opolan. Při prvním kroužku  

v tomto roce byla účast dost slabá.  

 

  Doufáme že během roku se zájem a účast  

výrazně zlepší. Touto cestou děkujeme  

starostovi  panu Kožíškovi Milanovi, ale i  

 

celému zastupitelstvu naší obce za finanční  příspěvek na činnost tohoto kroužku ve výši 

5 000,- Kč. Předseda p. Lepej Josef předal vedoucímu kroužku propagační materiály pro 

nové zájemce do kroužku, které budou k dispozici v místní základní škole pod názvem :  

 

„ Jak se stát rybářem „„ Jak se stát rybářem „„ Jak se stát rybářem „„ Jak se stát rybářem „    
 

 

Koncem ledna byly odeslány jako každý rok objednávky na Ko a Šr do Rybářství  Chlumec nad Koncem ledna byly odeslány jako každý rok objednávky na Ko a Šr do Rybářství  Chlumec nad Koncem ledna byly odeslány jako každý rok objednávky na Ko a Šr do Rybářství  Chlumec nad Koncem ledna byly odeslány jako každý rok objednávky na Ko a Šr do Rybářství  Chlumec nad 

Cidlinou a.s. a na sekretariát Cidlinou a.s. a na sekretariát Cidlinou a.s. a na sekretariát Cidlinou a.s. a na sekretariát ČRS ČRS ČRS ČRS SSSSÚS Praha byl zaslán vyplněný výkaz o činnosti MO, což nám ÚS Praha byl zaslán vyplněný výkaz o činnosti MO, což nám ÚS Praha byl zaslán vyplněný výkaz o činnosti MO, což nám ÚS Praha byl zaslán vyplněný výkaz o činnosti MO, což nám 

nařizují stanovy ČRS a kde se musí uvádět určitá data, podléhajínařizují stanovy ČRS a kde se musí uvádět určitá data, podléhajínařizují stanovy ČRS a kde se musí uvádět určitá data, podléhajínařizují stanovy ČRS a kde se musí uvádět určitá data, podléhajícícícící kontrole SÚS. kontrole SÚS. kontrole SÚS. kontrole SÚS.    
 

 

http://crs-libice.webpark.cz 
 

    

pro informaci členů MO ČRS vpro informaci členů MO ČRS vpro informaci členů MO ČRS vpro informaci členů MO ČRS v    Libici naLibici naLibici naLibici nad Cidlinoud Cidlinoud Cidlinoud Cidlinou    zpracovává zpracovává zpracovává zpracovává dle dle dle dle časových časových časových časových možností možností možností možností předseda předseda předseda předseda ---- Lepej Josef Lepej Josef Lepej Josef Lepej Josef    
 

 


