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        Rybářský zpravodaj  č. 61 
 

                                                        MO ČRS  Libice nad Cidlinou MO ČRS  Libice nad Cidlinou MO ČRS  Libice nad Cidlinou MO ČRS  Libice nad Cidlinou     
 

                                                                                květkvětkvětkvětenenenen    2009200920092009    
                                                                                          
                
 

   1111....    5555.  2009.  2009.  2009.  2009        

    

        Jsme Jsme Jsme Jsme se zase konečně dočkali a většina se zase konečně dočkali a většina se zase konečně dočkali a většina se zase konečně dočkali a většina 

rybářů vyrazila na zahájení na Jezero vrybářů vyrazila na zahájení na Jezero vrybářů vyrazila na zahájení na Jezero vrybářů vyrazila na zahájení na Jezero v    lukách. lukách. lukách. lukách.     

MMMMáme dojem, žeáme dojem, žeáme dojem, žeáme dojem, že jich tam bylo více jak o  jich tam bylo více jak o  jich tam bylo více jak o  jich tam bylo více jak o 

členské schůzi včlenské schůzi včlenské schůzi včlenské schůzi v    dubnu. Možná by se měla dubnu. Možná by se měla dubnu. Možná by se měla dubnu. Možná by se měla 

výroční výroční výroční výroční schůze schůze schůze schůze konat konat konat konat právě na zahájení, aby právě na zahájení, aby právě na zahájení, aby právě na zahájení, aby 

byla účast co největšíbyla účast co největšíbyla účast co největšíbyla účast co největší....    PPPPočasí přálo a tak se očasí přálo a tak se očasí přálo a tak se očasí přálo a tak se 

většina „ rybářů „  většina „ rybářů „  většina „ rybářů „  většina „ rybářů „  dočkala dočkala dočkala dočkala rybrybrybryb pobavila a dost  pobavila a dost  pobavila a dost  pobavila a dost 

si jich si jich si jich si jich     odneslo domů i krásné úlovky. odneslo domů i krásné úlovky. odneslo domů i krásné úlovky. odneslo domů i krásné úlovky.     

        Největší rybu se podařilo hned první den Největší rybu se podařilo hned první den Největší rybu se podařilo hned první den Největší rybu se podařilo hned první den         

ulovit Vladimíru Vojtíškovi ml., který ulovilulovit Vladimíru Vojtíškovi ml., který ulovilulovit Vladimíru Vojtíškovi ml., který ulovilulovit Vladimíru Vojtíškovi ml., který ulovil    

            kapra 83 cm a váze 11,5 kg.kapra 83 cm a váze 11,5 kg.kapra 83 cm a váze 11,5 kg.kapra 83 cm a váze 11,5 kg.        Ryba byla po vyfotografování šetrně vrácena zpět vodě.Ryba byla po vyfotografování šetrně vrácena zpět vodě.Ryba byla po vyfotografování šetrně vrácena zpět vodě.Ryba byla po vyfotografování šetrně vrácena zpět vodě.    
           

   7. 5.  20097. 5.  20097. 5.  20097. 5.  2009    –––– výborová schůze výborová schůze výborová schůze výborová schůze    
 
 

    

    

    

    

    

                        

    

    

    

    

                        Po dlouhé době se výbor sešel opět na chatě. Krom běžné agendy se rozhodlo o Po dlouhé době se výbor sešel opět na chatě. Krom běžné agendy se rozhodlo o Po dlouhé době se výbor sešel opět na chatě. Krom běžné agendy se rozhodlo o Po dlouhé době se výbor sešel opět na chatě. Krom běžné agendy se rozhodlo o     

   dodělání cesty u rybníků    dodělání cesty u rybníků    dodělání cesty u rybníků    dodělání cesty u rybníků vvvv    Odřepsích a o kontaktování zájemce o pronajmutí Odřepsích a o kontaktování zájemce o pronajmutí Odřepsích a o kontaktování zájemce o pronajmutí Odřepsích a o kontaktování zájemce o pronajmutí     

   pozemku u Nových Mlýnů za účelem postavení Billboardu, z   pozemku u Nových Mlýnů za účelem postavení Billboardu, z   pozemku u Nových Mlýnů za účelem postavení Billboardu, z   pozemku u Nových Mlýnů za účelem postavení Billboardu, z    kterého by MO měla mít kterého by MO měla mít kterého by MO měla mít kterého by MO měla mít     

   finanční příjem do pokladny.   finanční příjem do pokladny.   finanční příjem do pokladny.   finanční příjem do pokladny.                                                                                                                                                     
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     10. 5.  200910. 5.  200910. 5.  200910. 5.  2009    –––– brigáda v Odřepsích brigáda v Odřepsích brigáda v Odřepsích brigáda v Odřepsích    

                

    

    

    

    

    

                

Sešlo se celkem 14 členů. Pálili se nálety, které se řezaly vSešlo se celkem 14 členů. Pálili se nálety, které se řezaly vSešlo se celkem 14 členů. Pálili se nálety, které se řezaly vSešlo se celkem 14 členů. Pálili se nálety, které se řezaly v    zimě aby mohla mechanizace  zimě aby mohla mechanizace  zimě aby mohla mechanizace  zimě aby mohla mechanizace      

            upravit břehy rybníků. Akce byla nahlášena HSZ vupravit břehy rybníků. Akce byla nahlášena HSZ vupravit břehy rybníků. Akce byla nahlášena HSZ vupravit břehy rybníků. Akce byla nahlášena HSZ v    NymburNymburNymburNymburce a vše proběhlo bez zranění.ce a vše proběhlo bez zranění.ce a vše proběhlo bez zranění.ce a vše proběhlo bez zranění.    

            Děkujeme všem kteří přišli pomoci.Děkujeme všem kteří přišli pomoci.Děkujeme všem kteří přišli pomoci.Děkujeme všem kteří přišli pomoci. Nedoma J., Šindelář M., Šípek M., Podolák Z., Paclt J. Nedoma J., Šindelář M., Šípek M., Podolák Z., Paclt J. Nedoma J., Šindelář M., Šípek M., Podolák Z., Paclt J. Nedoma J., Šindelář M., Šípek M., Podolák Z., Paclt J.    

   Novák V., Linhart O., Havránek Vl., Langr V., Hliněný Josef a Jakub, Svoboda V. ml.,   Novák V., Linhart O., Havránek Vl., Langr V., Hliněný Josef a Jakub, Svoboda V. ml.,   Novák V., Linhart O., Havránek Vl., Langr V., Hliněný Josef a Jakub, Svoboda V. ml.,   Novák V., Linhart O., Havránek Vl., Langr V., Hliněný Josef a Jakub, Svoboda V. ml.,    

                

 17. 5.  200917. 5.  200917. 5.  200917. 5.  2009    –––– II. napuštění Steklice pr II. napuštění Steklice pr II. napuštění Steklice pr II. napuštění Steklice pro odchov K1.o odchov K1.o odchov K1.o odchov K1.    

    

                

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                    Připravení rybníka měl na starosti Šulc Ladislav.Připravení rybníka měl na starosti Šulc Ladislav.Připravení rybníka měl na starosti Šulc Ladislav.Připravení rybníka měl na starosti Šulc Ladislav.    

     Výtěr v     Výtěr v     Výtěr v     Výtěr v    Opatovicích nevyšel a tak se rybník Opatovicích nevyšel a tak se rybník Opatovicích nevyšel a tak se rybník Opatovicích nevyšel a tak se rybník     

     musel poprvé vypustit. Až zajištění váčku v     musel poprvé vypustit. Až zajištění váčku v     musel poprvé vypustit. Až zajištění váčku v     musel poprvé vypustit. Až zajištění váčku v    

     Třeboňi, nám umožnilo rybník opět napustit tak, aby byl připravený p     Třeboňi, nám umožnilo rybník opět napustit tak, aby byl připravený p     Třeboňi, nám umožnilo rybník opět napustit tak, aby byl připravený p     Třeboňi, nám umožnilo rybník opět napustit tak, aby byl připravený pro život Kro život Kro život Kro život K    O.O.O.O.    

     Objednávku dohodl Lepej Josef po předchozí dohodě s     Objednávku dohodl Lepej Josef po předchozí dohodě s     Objednávku dohodl Lepej Josef po předchozí dohodě s     Objednávku dohodl Lepej Josef po předchozí dohodě s    Láďou Šulcem a dovoz nám Láďou Šulcem a dovoz nám Láďou Šulcem a dovoz nám Láďou Šulcem a dovoz nám     

     zajistil SÚS.  Tímto děkujeme Jarce Frišo     zajistil SÚS.  Tímto děkujeme Jarce Frišo     zajistil SÚS.  Tímto děkujeme Jarce Frišo     zajistil SÚS.  Tímto děkujeme Jarce Frišové ze SÚS za ochotu nám pomoci.vé ze SÚS za ochotu nám pomoci.vé ze SÚS za ochotu nám pomoci.vé ze SÚS za ochotu nám pomoci.    
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 18. 5.  200918. 5.  200918. 5.  200918. 5.  2009    –––– zmapování problematických topolů kolem Cidliny zmapování problematických topolů kolem Cidliny zmapování problematických topolů kolem Cidliny zmapování problematických topolů kolem Cidliny    

    

        Předseda MPředseda MPředseda MPředseda MO p. Lepej Josef společně se O p. Lepej Josef společně se O p. Lepej Josef společně se O p. Lepej Josef společně se 

starostkou Opolan starostkou Opolan starostkou Opolan starostkou Opolan paní Stránskou prošli část paní Stránskou prošli část paní Stránskou prošli část paní Stránskou prošli část 

úseku podél Cidliny a to od jezu kúseku podél Cidliny a to od jezu kúseku podél Cidliny a to od jezu kúseku podél Cidliny a to od jezu k    železničnímu železničnímu železničnímu železničnímu 

mostu, kde zmapovali problematické topoly.mostu, kde zmapovali problematické topoly.mostu, kde zmapovali problematické topoly.mostu, kde zmapovali problematické topoly.    

 Bylo přislíbeno, že se tímto bude obecní rada  Bylo přislíbeno, že se tímto bude obecní rada  Bylo přislíbeno, že se tímto bude obecní rada  Bylo přislíbeno, že se tímto bude obecní rada 

Opolan zabývat při dalším zasedání a bude Opolan zabývat při dalším zasedání a bude Opolan zabývat při dalším zasedání a bude Opolan zabývat při dalším zasedání a bude 

snaha o prořezání i pokácení několika těchto snaha o prořezání i pokácení několika těchto snaha o prořezání i pokácení několika těchto snaha o prořezání i pokácení několika těchto 

dnes již nebezpečných topolůdnes již nebezpečných topolůdnes již nebezpečných topolůdnes již nebezpečných topolů    

    

    

 22220000. 5.  2009. 5.  2009. 5.  2009. 5.  2009    ––––    ššššrotování pro K1rotování pro K1rotování pro K1rotování pro K1                                                                                                                                                        

    

    

    

    

  Jsme se sešli   Jsme se sešli   Jsme se sešli   Jsme se sešli ve skladu a šrotovalo se pro ve skladu a šrotovalo se pro ve skladu a šrotovalo se pro ve skladu a šrotovalo se pro 

plůdek kapra. ( Čuda Luboš, Šulc Ladislav a plůdek kapra. ( Čuda Luboš, Šulc Ladislav a plůdek kapra. ( Čuda Luboš, Šulc Ladislav a plůdek kapra. ( Čuda Luboš, Šulc Ladislav a 

Lepej Josef ). Lepej Josef ). Lepej Josef ). Lepej Josef ).     Na rybník Nové Mlýny nám šrot Na rybník Nové Mlýny nám šrot Na rybník Nové Mlýny nám šrot Na rybník Nové Mlýny nám šrot 

odvezl Pavel Skořepa a Jarda Kaucký.odvezl Pavel Skořepa a Jarda Kaucký.odvezl Pavel Skořepa a Jarda Kaucký.odvezl Pavel Skořepa a Jarda Kaucký.            

Za zajištění odvozu jim děkujemeZa zajištění odvozu jim děkujemeZa zajištění odvozu jim děkujemeZa zajištění odvozu jim děkujeme    

    

    

 23. 5.  200923. 5.  200923. 5.  200923. 5.  2009    –––– dětské závody kroužku ve Velkém Oseku dětské závody kroužku ve Velkém Oseku dětské závody kroužku ve Velkém Oseku dětské závody kroužku ve Velkém Oseku    

    

    Pod vedPod vedPod vedPod vedením Svobody Václava se zůčastniloením Svobody Václava se zůčastniloením Svobody Václava se zůčastniloením Svobody Václava se zůčastnilo    

Naše družstvo ryb. Kroužku dětských závodů ve Naše družstvo ryb. Kroužku dětských závodů ve Naše družstvo ryb. Kroužku dětských závodů ve Naše družstvo ryb. Kroužku dětských závodů ve 

Velkém Oseku. Kluci si nevedli vůbec špatněVelkém Oseku. Kluci si nevedli vůbec špatněVelkém Oseku. Kluci si nevedli vůbec špatněVelkém Oseku. Kluci si nevedli vůbec špatně    

a obsadili tam :         a obsadili tam :         a obsadili tam :         a obsadili tam :             

                                                                                                                1. Matěj Kopecký1. Matěj Kopecký1. Matěj Kopecký1. Matěj Kopecký    

                            3. Lukáš Petráň                            3. Lukáš Petráň                            3. Lukáš Petráň                            3. Lukáš Petráň    

                                                                            5. Pavel Holub            5. Pavel Holub            5. Pavel Holub            5. Pavel Holub    
    

Kluci dostali i hezké ceny a myslíme že byli Kluci dostali i hezké ceny a myslíme že byli Kluci dostali i hezké ceny a myslíme že byli Kluci dostali i hezké ceny a myslíme že byli 

spokojeníspokojeníspokojeníspokojení    
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 25. 5.  200925. 5.  200925. 5.  200925. 5.  2009    –––– vysazení do Steklice vysazení do Steklice vysazení do Steklice vysazení do Steklice a kontrola po 24 hodinách a kontrola po 24 hodinách a kontrola po 24 hodinách a kontrola po 24 hodinách    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

    KKKK    vysazení Kvysazení Kvysazení Kvysazení K    0 jsme se dostali až III. termín. 0 jsme se dostali až III. termín. 0 jsme se dostali až III. termín. 0 jsme se dostali až III. termín. 

Třeboň slibovala datum pátek 22. 5. 2009 Třeboň slibovala datum pátek 22. 5. 2009 Třeboň slibovala datum pátek 22. 5. 2009 Třeboň slibovala datum pátek 22. 5. 2009 

expedici plůdku, ale nakonec kexpedici plůdku, ale nakonec kexpedici plůdku, ale nakonec kexpedici plůdku, ale nakonec k    ní došlo o tři dny ní došlo o tři dny ní došlo o tři dny ní došlo o tři dny 

později .později .později .později . Počasí nenasvědčovalo nic dobrého.  Počasí nenasvědčovalo nic dobrého.  Počasí nenasvědčovalo nic dobrého.  Počasí nenasvědčovalo nic dobrého. 

ZZZZ    tropických veder kolem 31°C, pád na 10tropických veder kolem 31°C, pád na 10tropických veder kolem 31°C, pád na 10tropických veder kolem 31°C, pád na 10 °C … °C … °C … °C …    

Hlavně jde ale o prvotní potravu pro plůdek.Hlavně jde ale o prvotní potravu pro plůdek.Hlavně jde ale o prvotní potravu pro plůdek.Hlavně jde ale o prvotní potravu pro plůdek.    

Uvidíme, jak si sUvidíme, jak si sUvidíme, jak si sUvidíme, jak si s    tímto příroda nakonec poradí.tímto příroda nakonec poradí.tímto příroda nakonec poradí.tímto příroda nakonec poradí.    

    

    

 Udělalo se i dost ostatní práce :Udělalo se i dost ostatní práce :Udělalo se i dost ostatní práce :Udělalo se i dost ostatní práce :    
    

        Mirek Fořt za pomoci Karla Erkera obložili kuchyňku na chatě, za pomoci Pavla a Mirek Fořt za pomoci Karla Erkera obložili kuchyňku na chatě, za pomoci Pavla a Mirek Fořt za pomoci Karla Erkera obložili kuchyňku na chatě, za pomoci Pavla a Mirek Fořt za pomoci Karla Erkera obložili kuchyňku na chatě, za pomoci Pavla a 

Standy Skořepových a Kauckýho Jardy seStandy Skořepových a Kauckýho Jardy seStandy Skořepových a Kauckýho Jardy seStandy Skořepových a Kauckýho Jardy se konečně postavilo nové suché WC. Ten starý  konečně postavilo nové suché WC. Ten starý  konečně postavilo nové suché WC. Ten starý  konečně postavilo nové suché WC. Ten starý 

zlikvidovalzlikvidovalzlikvidovalzlikvidovaliiii a pro nov a pro nov a pro nov a pro nové WCé WCé WCé WC základ připravil Láďa Šulc a Josef Lepej. Mirek Veselý  základ připravil Láďa Šulc a Josef Lepej. Mirek Veselý  základ připravil Láďa Šulc a Josef Lepej. Mirek Veselý  základ připravil Láďa Šulc a Josef Lepej. Mirek Veselý 

přepojil sporák vpřepojil sporák vpřepojil sporák vpřepojil sporák v    kuchyňce, ale hlavně kuchyňce, ale hlavně kuchyňce, ale hlavně kuchyňce, ale hlavně nanananainstaloval digitální časovač na ovládání instaloval digitální časovač na ovládání instaloval digitální časovač na ovládání instaloval digitální časovač na ovládání 

čerpadla, které bude včerpadla, které bude včerpadla, které bude včerpadla, které bude v    teplých letních měsících teplých letních měsících teplých letních měsících teplých letních měsících čeřit vodu dle naprogramování a potřeb čeřit vodu dle naprogramování a potřeb čeřit vodu dle naprogramování a potřeb čeřit vodu dle naprogramování a potřeb 

rybníka.rybníka.rybníka.rybníka.    

    

    

 30. 5.  200930. 5.  200930. 5.  200930. 5.  2009    –––– brigáda na Ramenu brigáda na Ramenu brigáda na Ramenu brigáda na Ramenu    

Proběhla brigáda na Ramenu, kde se hlavně sekala tráva.  75 % již vProběhla brigáda na Ramenu, kde se hlavně sekala tráva.  75 % již vProběhla brigáda na Ramenu, kde se hlavně sekala tráva.  75 % již vProběhla brigáda na Ramenu, kde se hlavně sekala tráva.  75 % již v    týdnu posekal Láďa týdnu posekal Láďa týdnu posekal Láďa týdnu posekal Láďa 

Šulc a Lepej Josef. Také se uklidilo kolem chaty a vyvez odpad na skládku. Celkem Šulc a Lepej Josef. Také se uklidilo kolem chaty a vyvez odpad na skládku. Celkem Šulc a Lepej Josef. Také se uklidilo kolem chaty a vyvez odpad na skládku. Celkem Šulc a Lepej Josef. Také se uklidilo kolem chaty a vyvez odpad na skládku. Celkem 

přpřpřpřišlo 16 členů a tak určená práce byla hotova poměrně brzo. Všem išlo 16 členů a tak určená práce byla hotova poměrně brzo. Všem išlo 16 členů a tak určená práce byla hotova poměrně brzo. Všem išlo 16 členů a tak určená práce byla hotova poměrně brzo. Všem jim djim djim djim děkujeme.ěkujeme.ěkujeme.ěkujeme.    

                                                           
    

    

    

    

            pro informaci členů MO ČRS vpro informaci členů MO ČRS vpro informaci členů MO ČRS vpro informaci členů MO ČRS v    Libici nad CidlinouLibici nad CidlinouLibici nad CidlinouLibici nad Cidlinou        

zpracovává zpracovává zpracovává zpracovává     dle dle dle dle časových časových časových časových možností možností možností možností     předseda předseda předseda předseda         

        MO MO MO MO ---- L L L Lepej Josefepej Josefepej Josefepej Josef    


