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                        Rybářský zpravodaj č. Rybářský zpravodaj č. Rybářský zpravodaj č. Rybářský zpravodaj č. 77773333    
                                                                                                MO ČRS vMO ČRS vMO ČRS vMO ČRS v    LibicLibicLibicLibiceeee nad Cidlinou nad Cidlinou nad Cidlinou nad Cidlinou     

                   květekvětekvětekvětennnn 20 20 20 2011110000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

    

    

    

                                                                                                                    
         7777....    5555.  20.  20.  20.  2011110 0 0 0 ––––    I. jednání nového výboruI. jednání nového výboruI. jednání nového výboruI. jednání nového výboru                                        

        PPPPo o o o posledním jednání výboru proběhla ustavující schůze nově zvolených členů, kdyposledním jednání výboru proběhla ustavující schůze nově zvolených členů, kdyposledním jednání výboru proběhla ustavující schůze nově zvolených členů, kdyposledním jednání výboru proběhla ustavující schůze nově zvolených členů, kdy    

        je je je je nutnénutnénutnénutné obsadit funkce do nového výboru.  obsadit funkce do nového výboru.  obsadit funkce do nového výboru.  obsadit funkce do nového výboru.     

    

    Po krátké diskusi Po krátké diskusi Po krátké diskusi Po krátké diskusi navrhl navrhl navrhl navrhl nejstarší zvolennejstarší zvolennejstarší zvolennejstarší zvolenýýýý člen pa člen pa člen pa člen pan Šulcn Šulcn Šulcn Šulc    L. doL. doL. doL. do    

    funkce předsedy dosavadnfunkce předsedy dosavadnfunkce předsedy dosavadnfunkce předsedy dosavadního předsedu pana Josefa Lepeje, který ího předsedu pana Josefa Lepeje, který ího předsedu pana Josefa Lepeje, který ího předsedu pana Josefa Lepeje, který     

 tuto funkci zastává již od roku 1994 . tuto funkci zastává již od roku 1994 . tuto funkci zastává již od roku 1994 . tuto funkci zastává již od roku 1994 .    

    Ten Ten Ten Ten kandidaturu ještě na volební období kandidaturu ještě na volební období kandidaturu ještě na volební období kandidaturu ještě na volební období 2010 2010 2010 2010 –––– 2014  2014  2014  2014 přijal a přijal a přijal a přijal a         

    každémkaždémkaždémkaždému ze zvolených přidělil funkci ve výboru.u ze zvolených přidělil funkci ve výboru.u ze zvolených přidělil funkci ve výboru.u ze zvolených přidělil funkci ve výboru.    

        

 Lepej Josef  Lepej Josef  Lepej Josef  Lepej Josef –––– předsed předsed předsed předseda MO ČRS Libice nad Cidlinoua MO ČRS Libice nad Cidlinoua MO ČRS Libice nad Cidlinoua MO ČRS Libice nad Cidlinou    
    

        Pouze hospodář a jeho zástupce bude muset být jmenován a to Krajským úřadem.Pouze hospodář a jeho zástupce bude muset být jmenován a to Krajským úřadem.Pouze hospodář a jeho zástupce bude muset být jmenován a to Krajským úřadem.Pouze hospodář a jeho zástupce bude muset být jmenován a to Krajským úřadem.    

MO navrhne do funkce hospodáře pana Šulce Ladislava a jeho zástupcem by měl být MO navrhne do funkce hospodáře pana Šulce Ladislava a jeho zástupcem by měl být MO navrhne do funkce hospodáře pana Šulce Ladislava a jeho zástupcem by měl být MO navrhne do funkce hospodáře pana Šulce Ladislava a jeho zástupcem by měl být 

jmenován Czech Radek. Oba totiž mají kjmenován Czech Radek. Oba totiž mají kjmenován Czech Radek. Oba totiž mají kjmenován Czech Radek. Oba totiž mají k    této funkci předpoklady a hltéto funkci předpoklady a hltéto funkci předpoklady a hltéto funkci předpoklady a hlavně splňují avně splňují avně splňují avně splňují 

podmínky dané Krajským úřadem tj., že oba mají podmínky dané Krajským úřadem tj., že oba mají podmínky dané Krajským úřadem tj., že oba mají podmínky dané Krajským úřadem tj., že oba mají platné platné platné platné vvvvyyyyšší šší šší šší odborné odborné odborné odborné rybářské rybářské rybářské rybářské 

zkouškyzkouškyzkouškyzkoušky. Po ustanovení do funkce Krajským úřadem budou poté . Po ustanovení do funkce Krajským úřadem budou poté . Po ustanovení do funkce Krajským úřadem budou poté . Po ustanovení do funkce Krajským úřadem budou poté místní organizacímístní organizacímístní organizacímístní organizací    

pověřeni kpověřeni kpověřeni kpověřeni k    vedení evidence o hospodaření vedení evidence o hospodaření vedení evidence o hospodaření vedení evidence o hospodaření kkkk evidenci o dosaženém hospodářském  evidenci o dosaženém hospodářském  evidenci o dosaženém hospodářském  evidenci o dosaženém hospodářském 

výsledku a výsledku a výsledku a výsledku a pověřeni výdejem povolenek na revírpověřeni výdejem povolenek na revírpověřeni výdejem povolenek na revírpověřeni výdejem povolenek na revír    Cidlina 1A Cidlina 1A Cidlina 1A Cidlina 1A ----     č.r.  č.r.  č.r.  č.r. 411411411411    008 008 008 008  a Jezero  a Jezero  a Jezero  a Jezero 

Podhradí Podhradí Podhradí Podhradí ––––    č.r. č.r. č.r. č.r. 411411411411    170170170170. Tuto záležitost již zajistí předseda MO Lepej Josef.. Tuto záležitost již zajistí předseda MO Lepej Josef.. Tuto záležitost již zajistí předseda MO Lepej Josef.. Tuto záležitost již zajistí předseda MO Lepej Josef.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

    

    

    

    

    

                            

    

    

                            hospodář MO ČRS                      zástupce hospodáře MO ČRS                 hospodář MO ČRS                      zástupce hospodáře MO ČRS                 hospodář MO ČRS                      zástupce hospodáře MO ČRS                 hospodář MO ČRS                      zástupce hospodáře MO ČRS     

                  Libice nad Cidlinou                             Libice nad Cidlinou                  Libice nad Cidlinou                             Libice nad Cidlinou                  Libice nad Cidlinou                             Libice nad Cidlinou                  Libice nad Cidlinou                             Libice nad Cidlinou    

                       Šulc Ladislav                                       Czech Radek                       Šulc Ladislav                                       Czech Radek                       Šulc Ladislav                                       Czech Radek                       Šulc Ladislav                                       Czech Radek    
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          Ještě jednou tímto patří všem bývalým členům výboru a DK poděkování za vykonanou  Ještě jednou tímto patří všem bývalým členům výboru a DK poděkování za vykonanou  Ještě jednou tímto patří všem bývalým členům výboru a DK poděkování za vykonanou  Ještě jednou tímto patří všem bývalým členům výboru a DK poděkování za vykonanou    

   Práci. Hlavně panu Vaníčkovi jako hospodáři MO, ale i panu Fořtovi, Veselému M. a    Práci. Hlavně panu Vaníčkovi jako hospodáři MO, ale i panu Fořtovi, Veselému M. a    Práci. Hlavně panu Vaníčkovi jako hospodáři MO, ale i panu Fořtovi, Veselému M. a    Práci. Hlavně panu Vaníčkovi jako hospodáři MO, ale i panu Fořtovi, Veselému M. a     

   Skořepovi Standovi.   Skořepovi Standovi.   Skořepovi Standovi.   Skořepovi Standovi. Od této chvíle začal výbor MO  Od této chvíle začal výbor MO  Od této chvíle začal výbor MO  Od této chvíle začal výbor MO ČRS ČRS ČRS ČRS pracovat vpracovat vpracovat vpracovat v    tomto složení.tomto složení.tomto složení.tomto složení.    

    
1. LepLepLepLepej Josef ej Josef ej Josef ej Josef          – předseda MO                                     

2. Krojidlo MiroslavKrojidlo MiroslavKrojidlo MiroslavKrojidlo Miroslav – místopředseda MO 

3. Zlatohlávek JiříZlatohlávek JiříZlatohlávek JiříZlatohlávek Jiří    – jednatel MO 

4. Šulc LadislavŠulc LadislavŠulc LadislavŠulc Ladislav        – hospodář MO 

5. Čuda LubošČuda LubošČuda LubošČuda Luboš         – účetní MO 

6. Kubíček VladimírKubíček VladimírKubíček VladimírKubíček Vladimír – pokladník MO 

7. Loubek RadekLoubek RadekLoubek RadekLoubek Radek      – člen výboru  

    

         9999....    5555.  20.  20.  20.  2011110 0 0 0 ––––    navezení a úklid krmení do Odřepesnavezení a úklid krmení do Odřepesnavezení a úklid krmení do Odřepesnavezení a úklid krmení do Odřepes                                    

    

        

      Akce proběhla velice rychle. Ve skladu  Akce proběhla velice rychle. Ve skladu  Akce proběhla velice rychle. Ve skladu  Akce proběhla velice rychle. Ve skladu    

  na Ramenu zajišťoval nakládku Czech   na Ramenu zajišťoval nakládku Czech   na Ramenu zajišťoval nakládku Czech   na Ramenu zajišťoval nakládku Czech     

  Radek, Tomášek Josef, Šulc Láďa a    Radek, Tomášek Josef, Šulc Láďa a    Radek, Tomášek Josef, Šulc Láďa a    Radek, Tomášek Josef, Šulc Láďa a      

  Hanzák Jindřich, který krmení převážel  Hanzák Jindřich, který krmení převážel  Hanzák Jindřich, který krmení převážel  Hanzák Jindřich, který krmení převážel    

  Na své multikáře  Na své multikáře  Na své multikáře  Na své multikáře. V. V. V. V    Odřepsích byla Odřepsích byla Odřepsích byla Odřepsích byla     

  úklidová parta, která krmení hned   úklidová parta, která krmení hned   úklidová parta, která krmení hned   úklidová parta, která krmení hned     

  ukládala do boudy. ( Linhart Olda,  ukládala do boudy. ( Linhart Olda,  ukládala do boudy. ( Linhart Olda,  ukládala do boudy. ( Linhart Olda,    

  Novák Vladimír, Paclt Josef, Novák Petr,   Novák Vladimír, Paclt Josef, Novák Petr,   Novák Vladimír, Paclt Josef, Novák Petr,   Novák Vladimír, Paclt Josef, Novák Petr,     

  Beran Miroslav  Beran Miroslav  Beran Miroslav  Beran Miroslav a Lepej Josef a Lepej Josef a Lepej Josef a Lepej Josef        

    

   21.  21.  21.  21.    5555.  20.  20.  20.  2011110 0 0 0 –––– čištění loviště na Steklice čištění loviště na Steklice čištění loviště na Steklice čištění loviště na Steklice    

                                                        

                                

    

    

  Po usazení b  Po usazení b  Po usazení b  Po usazení bláta vláta vláta vláta v    lovišti jej bylo nutno lovišti jej bylo nutno lovišti jej bylo nutno lovišti jej bylo nutno     

  vyčistit. Tuto krásnou, přesnou a hlavně  vyčistit. Tuto krásnou, přesnou a hlavně  vyčistit. Tuto krásnou, přesnou a hlavně  vyčistit. Tuto krásnou, přesnou a hlavně    

  čistou práci zajistili Šulc Láďa, Langr  čistou práci zajistili Šulc Láďa, Langr  čistou práci zajistili Šulc Láďa, Langr  čistou práci zajistili Šulc Láďa, Langr    

  Vítek a Lepej Josef. Cca 60 kýblů ..   Vítek a Lepej Josef. Cca 60 kýblů ..   Vítek a Lepej Josef. Cca 60 kýblů ..   Vítek a Lepej Josef. Cca 60 kýblů ..  

  Teď už  Teď už  Teď už  Teď už jenom budeme čekat až nám ze  jenom budeme čekat až nám ze  jenom budeme čekat až nám ze  jenom budeme čekat až nám ze     

  svazu zavolají, že nám vezou K0.  svazu zavolají, že nám vezou K0.  svazu zavolají, že nám vezou K0.  svazu zavolají, že nám vezou K0.    

    

         26262626....    5555.  20.  20.  20.  2011110 0 0 0 –––– na na na napouštění Steklicepouštění Steklicepouštění Steklicepouštění Steklice                

  Po delší odmlce jsme dostali od SÚS informaci, že váček K0 bude k  Po delší odmlce jsme dostali od SÚS informaci, že váček K0 bude k  Po delší odmlce jsme dostali od SÚS informaci, že váček K0 bude k  Po delší odmlce jsme dostali od SÚS informaci, že váček K0 bude k    odběru 3.odběru 3.odběru 3.odběru 3.----4. 4. 4. 4. 

června a proto jsme jeli okamžitě napustit Steklici, aby byla voda dčervna a proto jsme jeli okamžitě napustit Steklici, aby byla voda dčervna a proto jsme jeli okamžitě napustit Steklici, aby byla voda dčervna a proto jsme jeli okamžitě napustit Steklici, aby byla voda dobře připravená.obře připravená.obře připravená.obře připravená.    
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 II. dekáda však byla poměrně studená, denní teploty se pohybovali kolem 13° C.   II. dekáda však byla poměrně studená, denní teploty se pohybovali kolem 13° C.   II. dekáda však byla poměrně studená, denní teploty se pohybovali kolem 13° C.   II. dekáda však byla poměrně studená, denní teploty se pohybovali kolem 13° C.      

    

    

   29.  29.  29.  29.    5555.  20.  20.  20.  2011110 0 0 0 –––– natření a úklid boudy na Steklice natření a úklid boudy na Steklice natření a úklid boudy na Steklice natření a úklid boudy na Steklice                

                            

 V V V V    tento den jsme našrotovali a odvezlitento den jsme našrotovali a odvezlitento den jsme našrotovali a odvezlitento den jsme našrotovali a odvezli    

 šrot  šrot  šrot  šrot do Odřepes.do Odřepes.do Odřepes.do Odřepes.    Posekali jsme již dostPosekali jsme již dostPosekali jsme již dostPosekali jsme již dost    

 vysokou t vysokou t vysokou t vysokou trávu kolem Steklice, aby se  rávu kolem Steklice, aby se  rávu kolem Steklice, aby se  rávu kolem Steklice, aby se      

 lépe vysazovala K0, vystěhovalo se  vše  lépe vysazovala K0, vystěhovalo se  vše  lépe vysazovala K0, vystěhovalo se  vše  lépe vysazovala K0, vystěhovalo se  vše     

 ven a bouda se natřela, udělal nová   ven a bouda se natřela, udělal nová   ven a bouda se natřela, udělal nová   ven a bouda se natřela, udělal nová      

 podlaha. Tuto práci zajistil Láďa Šulc,  podlaha. Tuto práci zajistil Láďa Šulc,  podlaha. Tuto práci zajistil Láďa Šulc,  podlaha. Tuto práci zajistil Láďa Šulc,     

 Luboš Čuda a Josef Lepej. Luboš Čuda a Josef Lepej. Luboš Čuda a Josef Lepej. Luboš Čuda a Josef Lepej.    

    

    

                        

       Povodně na Moravě   Povodně na Moravě   Povodně na Moravě   Povodně na Moravě ---- i Cidlina má nadprůměrný průtok i Cidlina má nadprůměrný průtok i Cidlina má nadprůměrný průtok i Cidlina má nadprůměrný průtok                

        

Díky vyDíky vyDíky vyDíky vyššímu stavu vody na Cidlině ššímu stavu vody na Cidlině ššímu stavu vody na Cidlině ššímu stavu vody na Cidlině 

začaly na jejím spodním  úseku brátzačaly na jejím spodním  úseku brátzačaly na jejím spodním  úseku brátzačaly na jejím spodním  úseku brát    

dobře dobře dobře dobře ryby.ryby.ryby.ryby.    Několik rybářů tohoto Několik rybářů tohoto Několik rybářů tohoto Několik rybářů tohoto 

využilo a dočkali sevyužilo a dočkali sevyužilo a dočkali sevyužilo a dočkali se    i hezkých a i hezkých a i hezkých a i hezkých a 

zajímavých úlovků. zajímavých úlovků. zajímavých úlovků. zajímavých úlovků.                                                                                                                                                                                                                         

    

KarasKarasKarasKaras    

stříbřitýstříbřitýstříbřitýstříbřitý    

42 cm42 cm42 cm42 cm    
    

    
propropropro informaci členů MO Č informaci členů MO Č informaci členů MO Č informaci členů MO ČRS vRS vRS vRS 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        

        

    

        


