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                        Rybářský zpravodaj č. 65Rybářský zpravodaj č. 65Rybářský zpravodaj č. 65Rybářský zpravodaj č. 65    
                        MO ČRS v Libici nad Cidlinou  

                  zářzářzářzáří 2009í 2009í 2009í 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

    

    

    

                                                                                                                       
   5555. . . . 9999.  2009.  2009.  2009.  2009        ---- brigáda na Nových Mlýnech a na Steklici brigáda na Nových Mlýnech a na Steklici brigáda na Nových Mlýnech a na Steklici brigáda na Nových Mlýnech a na Steklici                            

    
                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                            

                        

    

    

    

    

    

    

                    Proběhla Proběhla Proběhla Proběhla poslední letošní poslední letošní poslední letošní poslední letošní brigáda na Nových Mlýnech a Steklicibrigáda na Nových Mlýnech a Steklicibrigáda na Nových Mlýnech a Steklicibrigáda na Nových Mlýnech a Steklici.... Posekala se tráva,  Posekala se tráva,  Posekala se tráva,  Posekala se tráva,     

            rákos a uklidily se břehy a okolí rybníku. rákos a uklidily se břehy a okolí rybníku. rákos a uklidily se břehy a okolí rybníku. rákos a uklidily se břehy a okolí rybníku.     ZZZZ    25 pozvaných přišlo pouze 9 členů.25 pozvaných přišlo pouze 9 členů.25 pozvaných přišlo pouze 9 členů.25 pozvaných přišlo pouze 9 členů.    

         Zato jedinou švestku Zato jedinou švestku Zato jedinou švestku Zato jedinou švestku,,,, tam otrhal někdo dokonale. tam otrhal někdo dokonale. tam otrhal někdo dokonale. tam otrhal někdo dokonale.    

                        
        Této brigády se zúčastnili :Této brigády se zúčastnili :Této brigády se zúčastnili :Této brigády se zúčastnili :        Trnka Jaroslav, Špičák Václav, Kadrle Josef, Velek Tomáš, Loubek Jan a Radek, Pelc Roman, Kouba  

                                                                                                                                                                                        Zdeněk, Nedbalý Jaroslav, Čuda Zdeněk – vedoucím brigády Čuda Luboš . 

   7.7.7.7.    9999.  2009 .  2009 .  2009 .  2009     
        

                                                Jsme začali Jsme začali Jsme začali Jsme začali připravovat sklad na uskladnění nového krmení na příští rok. připravovat sklad na uskladnění nového krmení na příští rok. připravovat sklad na uskladnění nového krmení na příští rok. připravovat sklad na uskladnění nového krmení na příští rok. Vyvezli se Vyvezli se Vyvezli se Vyvezli se     

      2 kolečka starého nahnilého obilí, zametlo a položili se nové desky, aby obilí nebylo       2 kolečka starého nahnilého obilí, zametlo a položili se nové desky, aby obilí nebylo       2 kolečka starého nahnilého obilí, zametlo a položili se nové desky, aby obilí nebylo       2 kolečka starého nahnilého obilí, zametlo a položili se nové desky, aby obilí nebylo     

      přímo na betonu.       přímo na betonu.       přímo na betonu.       přímo na betonu. Poté se již pomocí dopravníku přemístnilo cca 50 q obilí tak, aby Poté se již pomocí dopravníku přemístnilo cca 50 q obilí tak, aby Poté se již pomocí dopravníku přemístnilo cca 50 q obilí tak, aby Poté se již pomocí dopravníku přemístnilo cca 50 q obilí tak, aby     

      bylo možno       bylo možno       bylo možno       bylo možno do skladu do skladu do skladu do skladu dobře zajet a složit nové krmení.dobře zajet a složit nové krmení.dobře zajet a složit nové krmení.dobře zajet a složit nové krmení.    
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TutoTutoTutoTuto    akci zajistiliakci zajistiliakci zajistiliakci zajistili :  :  :  : Šulc Ladislav, Lepej Josef, Veselý Miroslav, Czech Radek a Zlatohlávek Jiří.     

 

   11111111. . . . 9999.  2009 .  2009 .  2009 .  2009 ––––    Výborová schůzeVýborová schůzeVýborová schůzeVýborová schůze    

    

        Výbor MVýbor MVýbor MVýbor MO se sešel po prázdninách, cožO se sešel po prázdninách, cožO se sešel po prázdninách, cožO se sešel po prázdninách, což    

        je po 2 měsících. Bylo co řešit a plánovat.je po 2 měsících. Bylo co řešit a plánovat.je po 2 měsících. Bylo co řešit a plánovat.je po 2 měsících. Bylo co řešit a plánovat.    

        Hlavně termíny podzimních výlovů.Hlavně termíny podzimních výlovů.Hlavně termíny podzimních výlovů.Hlavně termíny podzimních výlovů.    

1.1.1.1. Rameno             3. 10. od 7,00 hodinRameno             3. 10. od 7,00 hodinRameno             3. 10. od 7,00 hodinRameno             3. 10. od 7,00 hodin    

2.2.2.2. Nové Mlýny      10. 10. od 7,00 hodinNové Mlýny      10. 10. od 7,00 hodinNové Mlýny      10. 10. od 7,00 hodinNové Mlýny      10. 10. od 7,00 hodin    

3.3.3.3. Odřepsy „Zdar„ 17. 10. od Odřepsy „Zdar„ 17. 10. od Odřepsy „Zdar„ 17. 10. od Odřepsy „Zdar„ 17. 10. od 8888,00 hodin,00 hodin,00 hodin,00 hodin    

    

        Kam se co dá a co se kde Kam se co dá a co se kde Kam se co dá a co se kde Kam se co dá a co se kde zakomoruje zakomoruje zakomoruje zakomoruje                 

        naplánuje do říjnové schůze zástupce naplánuje do říjnové schůze zástupce naplánuje do říjnové schůze zástupce naplánuje do říjnové schůze zástupce     

        hospodáře Láďa Šulc. hospodáře Láďa Šulc. hospodáře Láďa Šulc. hospodáře Láďa Šulc.     

                    

                Dále výbor řešil 2 srpnové přestupkyDále výbor řešil 2 srpnové přestupkyDále výbor řešil 2 srpnové přestupkyDále výbor řešil 2 srpnové přestupky našich členů našich členů našich členů našich členů. Po vzájemné dohodě pan Převrátil . Po vzájemné dohodě pan Převrátil . Po vzájemné dohodě pan Převrátil . Po vzájemné dohodě pan Převrátil     

        ukončil členstvíukončil členstvíukončil členstvíukončil členství    na vlastní žádost a za svůj přestupek se všem členům MO omlouvá a na vlastní žádost a za svůj přestupek se všem členům MO omlouvá a na vlastní žádost a za svůj přestupek se všem členům MO omlouvá a na vlastní žádost a za svůj přestupek se všem členům MO omlouvá a     

        všeho lituje.všeho lituje.všeho lituje.všeho lituje.    Druhý přestupek se bude řešit písemnou formou sDruhý přestupek se bude řešit písemnou formou sDruhý přestupek se bude řešit písemnou formou sDruhý přestupek se bude řešit písemnou formou s    panem Jakoubkem. DK panem Jakoubkem. DK panem Jakoubkem. DK panem Jakoubkem. DK     

        navrhla ze jeho navrhla ze jeho navrhla ze jeho navrhla ze jeho ppppřestupek nevydání povolenky řestupek nevydání povolenky řestupek nevydání povolenky řestupek nevydání povolenky po dobupo dobupo dobupo dobu 12 měsíců, pak přezkoušení ze  12 měsíců, pak přezkoušení ze  12 měsíců, pak přezkoušení ze  12 měsíců, pak přezkoušení ze     

        znalostí zákona znalostí zákona znalostí zákona znalostí zákona o rybářství a místních bližšícho rybářství a místních bližšícho rybářství a místních bližšícho rybářství a místních bližších podmínek výkonu rybářského práva.  podmínek výkonu rybářského práva.  podmínek výkonu rybářského práva.  podmínek výkonu rybářského práva.     

  Pan Jakoubek se nedostavil k  Pan Jakoubek se nedostavil k  Pan Jakoubek se nedostavil k  Pan Jakoubek se nedostavil k    osobnímu projednání svého přestupku přesto, že byl řádně osobnímu projednání svého přestupku přesto, že byl řádně osobnímu projednání svého přestupku přesto, že byl řádně osobnímu projednání svého přestupku přesto, že byl řádně     

  pozván.  pozván.  pozván.  pozván.    

    

   11112222. . . . 9999.  2009 .  2009 .  2009 .  2009 ––––    Kontrolní odlovyKontrolní odlovyKontrolní odlovyKontrolní odlovy    

    

    

                    

Kontrolní odlovy nám skutečně letos udělali raKontrolní odlovy nám skutečně letos udělali raKontrolní odlovy nám skutečně letos udělali raKontrolní odlovy nám skutečně letos udělali radost. Hlavně K1 je velmi silná a vypadá,dost. Hlavně K1 je velmi silná a vypadá,dost. Hlavně K1 je velmi silná a vypadá,dost. Hlavně K1 je velmi silná a vypadá,    

                 že jí bude i dostatečné množství. K2 je ve standardu . Ryby jsou zdravé a v že jí bude i dostatečné množství. K2 je ve standardu . Ryby jsou zdravé a v že jí bude i dostatečné množství. K2 je ve standardu . Ryby jsou zdravé a v že jí bude i dostatečné množství. K2 je ve standardu . Ryby jsou zdravé a v    plné síle,plné síle,plné síle,plné síle,    

                    takže o výlovech se máme skutečně na co těšit. takže o výlovech se máme skutečně na co těšit. takže o výlovech se máme skutečně na co těšit. takže o výlovech se máme skutečně na co těšit.     
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Letošní pLetošní pLetošní pLetošní plůdek má vlůdek má vlůdek má vlůdek má v    ØØØØ     14  14  14  14 –––– 15  15  15  15 cm.cm.cm.cm.    

                    
    

        

 Ve vše Ve vše Ve vše Ve všech rybnících se nadále pokračuje ch rybnících se nadále pokračuje ch rybnících se nadále pokračuje ch rybnících se nadále pokračuje     

 v v v v    intenzivním krmení .intenzivním krmení .intenzivním krmení .intenzivním krmení .    

    

    

                            VVVV    tuto sobotu také proběhla brigáda kolem jezera, kde se sekal tráva a uklidily se tuto sobotu také proběhla brigáda kolem jezera, kde se sekal tráva a uklidily se tuto sobotu také proběhla brigáda kolem jezera, kde se sekal tráva a uklidily se tuto sobotu také proběhla brigáda kolem jezera, kde se sekal tráva a uklidily se     

            břehy  po letních prázdninách, kdy zde koupající „ zapomněli „ spoustu plastových lahví břehy  po letních prázdninách, kdy zde koupající „ zapomněli „ spoustu plastových lahví břehy  po letních prázdninách, kdy zde koupající „ zapomněli „ spoustu plastových lahví břehy  po letních prázdninách, kdy zde koupající „ zapomněli „ spoustu plastových lahví     

            a různých a různých a různých a různých obalů od svačin. Poděkování patří všem, kteří se na tomto úklidu podíleli.obalů od svačin. Poděkování patří všem, kteří se na tomto úklidu podíleli.obalů od svačin. Poděkování patří všem, kteří se na tomto úklidu podíleli.obalů od svačin. Poděkování patří všem, kteří se na tomto úklidu podíleli.    
    

                                                      Vedoucím brigády byl Veselý Miroslav a Josef Tomášek 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

   20202020. . . . 9999.  2009 .  2009 .  2009 .  2009 ––––    Oprava vrat u skladuOprava vrat u skladuOprava vrat u skladuOprava vrat u skladu    

    

            

                Zub času se Zub času se Zub času se Zub času se také  také  také  také      

        podepsal i na našem podepsal i na našem podepsal i na našem podepsal i na našem         

        skladě a bylo skladě a bylo skladě a bylo skladě a bylo již již již již třeba třeba třeba třeba také také také také opravit opravit opravit opravit     

        vstupní vrata, kterávstupní vrata, kterávstupní vrata, kterávstupní vrata, která    šla čím dál hůře šla čím dál hůře šla čím dál hůře šla čím dál hůře     

        otevírat.otevírat.otevírat.otevírat.    

    

        O tO tO tO tuto uto uto uto záležitost se postaralzáležitost se postaralzáležitost se postaralzáležitost se postaral Láďa Šulc Láďa Šulc Láďa Šulc Láďa Šulc    

  a dnes je v  a dnes je v  a dnes je v  a dnes je vše jak má být..še jak má být..še jak má být..še jak má být..    
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Tohoto krásného bolena ulovil Tohoto krásného bolena ulovil Tohoto krásného bolena ulovil Tohoto krásného bolena ulovil dne 21. dne 21. dne 21. dne 21. 

8. 2009 8. 2009 8. 2009 8. 2009 na jezeruna jezeruna jezeruna jezeru    ppppan Jílek Miroslav an Jílek Miroslav an Jílek Miroslav an Jílek Miroslav 

zzzz    Odřepes .Odřepes .Odřepes .Odřepes .    

    

 Měl  rovných 72 cm a vážil 3,6 kg. Měl  rovných 72 cm a vážil 3,6 kg. Měl  rovných 72 cm a vážil 3,6 kg. Měl  rovných 72 cm a vážil 3,6 kg.    

    

 Gratulujeme ………….. Gratulujeme ………….. Gratulujeme ………….. Gratulujeme …………..                    

    

                        

        
propropropro informaci členů MO ČRS v informaci členů MO ČRS v informaci členů MO ČRS v informaci členů MO ČRS v    Libici nad CidlinouLibici nad CidlinouLibici nad CidlinouLibici nad Cidlinou        

zpracovává zpracovává zpracovává zpracovává     dle dle dle dle časovýchčasovýchčasovýchčasových    možností možností možností možností     předseda předseda předseda předseda         

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

 


