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                        Rybářský zpravodaj č. Rybářský zpravodaj č. Rybářský zpravodaj č. Rybářský zpravodaj č. 77776666    
                                                                                                MO ČRS vMO ČRS vMO ČRS vMO ČRS v    LibicLibicLibicLibiceeee nad Cidlinou nad Cidlinou nad Cidlinou nad Cidlinou     

                  srpensrpensrpensrpen 20 20 20 2011110000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

    

    

    

                                                                                                                      
   1. 8. 2010   1. 8. 2010   1. 8. 2010   1. 8. 2010 –––– Úlovek Sumce Úlovek Sumce Úlovek Sumce Úlovek Sumce obecného obecného obecného obecného    

                                                                                                                                                                                                                                                                        

    Lovec : Radek LoubekLovec : Radek LoubekLovec : Radek LoubekLovec : Radek Loubek    

 Revír  : Cidlina 1A  Revír  : Cidlina 1A  Revír  : Cidlina 1A  Revír  : Cidlina 1A –––– 411 008 411 008 411 008 411 008    

 Délka :  Délka :  Délka :  Délka : 132 cm132 cm132 cm132 cm    

 Váha  : Váha  : Váha  : Váha  :   13 kg   13 kg   13 kg   13 kg    

    

      4. 8. 2010  4. 8. 2010  4. 8. 2010  4. 8. 2010 ––––    Úklid skladuÚklid skladuÚklid skladuÚklid skladu    
    

   Srpen je k   Srpen je k   Srpen je k   Srpen je každoročněaždoročněaždoročněaždoročně časem dovolených časem dovolených časem dovolených časem dovolených    

         a  a  a  a     odpočinku. Letos byl tento měsíc ale odpočinku. Letos byl tento měsíc ale odpočinku. Letos byl tento měsíc ale odpočinku. Letos byl tento měsíc ale     

            vvvv    některých oblastech Čech ve znamení některých oblastech Čech ve znamení některých oblastech Čech ve znamení některých oblastech Čech ve znamení     

            vyvyvyvytrvalých dešťů strvalých dešťů strvalých dešťů strvalých dešťů s    úhrnnými srážkami i úhrnnými srážkami i úhrnnými srážkami i úhrnnými srážkami i     

            kolemkolemkolemkolem 50 mm na 1m 50 mm na 1m 50 mm na 1m 50 mm na 1m2222. . . .  Naštěstí se nám tato pohroma vyhnula. Pár dní dovolené jsem  Naštěstí se nám tato pohroma vyhnula. Pár dní dovolené jsem  Naštěstí se nám tato pohroma vyhnula. Pár dní dovolené jsem  Naštěstí se nám tato pohroma vyhnula. Pár dní dovolené jsem     

   strávili i n   strávili i n   strávili i n   strávili i na chatě, kde jsme kromě chytání ryb připravovali plechový sklad na a chatě, kde jsme kromě chytání ryb připravovali plechový sklad na a chatě, kde jsme kromě chytání ryb připravovali plechový sklad na a chatě, kde jsme kromě chytání ryb připravovali plechový sklad na     

   uskladnění krmení pro příští rok.   uskladnění krmení pro příští rok.   uskladnění krmení pro příští rok.   uskladnění krmení pro příští rok. Tuto čistou práci měl na starost Krojidlo M., Lepej J.  Tuto čistou práci měl na starost Krojidlo M., Lepej J.  Tuto čistou práci měl na starost Krojidlo M., Lepej J.  Tuto čistou práci měl na starost Krojidlo M., Lepej J.     

   a Šulc Ladislav   a Šulc Ladislav   a Šulc Ladislav   a Šulc Ladislav    

    

    

     Tento krásný cejn ( 48 cm ) obecný byl jako ostatní ulovené ryby vr     Tento krásný cejn ( 48 cm ) obecný byl jako ostatní ulovené ryby vr     Tento krásný cejn ( 48 cm ) obecný byl jako ostatní ulovené ryby vr     Tento krásný cejn ( 48 cm ) obecný byl jako ostatní ulovené ryby vrácen do revíru.ácen do revíru.ácen do revíru.ácen do revíru.    
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         7777. 8. 2010 . 8. 2010 . 8. 2010 . 8. 2010 ––––    Vykradení chatyVykradení chatyVykradení chatyVykradení chaty    

    

                Abychom neměli zase až tak ze všeho radost, opět nám nezvaný host, po našem Abychom neměli zase až tak ze všeho radost, opět nám nezvaný host, po našem Abychom neměli zase až tak ze všeho radost, opět nám nezvaný host, po našem Abychom neměli zase až tak ze všeho radost, opět nám nezvaný host, po našem     

    odchodu vykradl rybářskou chatu. Vše bylo nahlášeno Policii ČR, kdy přijel i jejich    odchodu vykradl rybářskou chatu. Vše bylo nahlášeno Policii ČR, kdy přijel i jejich    odchodu vykradl rybářskou chatu. Vše bylo nahlášeno Policii ČR, kdy přijel i jejich    odchodu vykradl rybářskou chatu. Vše bylo nahlášeno Policii ČR, kdy přijel i jejich    

    technik a zajistil stopy pachate    technik a zajistil stopy pachate    technik a zajistil stopy pachate    technik a zajistil stopy pachatele. Musíme poděkovat Policii, že ji netrvalo nijak le. Musíme poděkovat Policii, že ji netrvalo nijak le. Musíme poděkovat Policii, že ji netrvalo nijak le. Musíme poděkovat Policii, že ji netrvalo nijak     

    dlouho a pachatel byl zadržen a spis o vloupání a krádeži předán Státnímu     dlouho a pachatel byl zadržen a spis o vloupání a krádeži předán Státnímu     dlouho a pachatel byl zadržen a spis o vloupání a krádeži předán Státnímu     dlouho a pachatel byl zadržen a spis o vloupání a krádeži předán Státnímu     

    zastupitelství k    zastupitelství k    zastupitelství k    zastupitelství k    řešení ….řešení ….řešení ….řešení ….    

    

      9. 8. 2010  9. 8. 2010  9. 8. 2010  9. 8. 2010 –––– Šrotování Šrotování Šrotování Šrotování    

    

    

        Již poněkolikáté jsme našrotovali pro K1,Již poněkolikáté jsme našrotovali pro K1,Již poněkolikáté jsme našrotovali pro K1,Již poněkolikáté jsme našrotovali pro K1,    

  jak na Steklici, ta  jak na Steklici, ta  jak na Steklici, ta  jak na Steklici, tak na Nové Mlýny …k na Nové Mlýny …k na Nové Mlýny …k na Nové Mlýny …    

    

  Převoz krmení zajistil svoji terou jako   Převoz krmení zajistil svoji terou jako   Převoz krmení zajistil svoji terou jako   Převoz krmení zajistil svoji terou jako     

  vždy současný hospodář MO p. Šulc L.  vždy současný hospodář MO p. Šulc L.  vždy současný hospodář MO p. Šulc L.  vždy současný hospodář MO p. Šulc L.    

    

    

    

    

 13. 8. 2010 13. 8. 2010 13. 8. 2010 13. 8. 2010 –––– Výborová schůze Výborová schůze Výborová schůze Výborová schůze    

    

                    Na této schůzi se řešila hlavně záležitost ohledně získání dotace zNa této schůzi se řešila hlavně záležitost ohledně získání dotace zNa této schůzi se řešila hlavně záležitost ohledně získání dotace zNa této schůzi se řešila hlavně záležitost ohledně získání dotace z    Operačního Operačního Operačního Operačního     

  programu Rybářství . Proto jsme m  programu Rybářství . Proto jsme m  programu Rybářství . Proto jsme m  programu Rybářství . Proto jsme museli osobně navštívit, doplnit informace a poté useli osobně navštívit, doplnit informace a poté useli osobně navštívit, doplnit informace a poté useli osobně navštívit, doplnit informace a poté     

  podepsat podklady na SZIF, aby nám částka za monté cca 42  podepsat podklady na SZIF, aby nám částka za monté cca 42  podepsat podklady na SZIF, aby nám částka za monté cca 42  podepsat podklady na SZIF, aby nám částka za monté cca 42    000,000,000,000,---- Kč byla bez  Kč byla bez  Kč byla bez  Kč byla bez     

  problémů  přiznána. Touto problematikou byl pověřen jednatel Jirka Zlatohlávek.  problémů  přiznána. Touto problematikou byl pověřen jednatel Jirka Zlatohlávek.  problémů  přiznána. Touto problematikou byl pověřen jednatel Jirka Zlatohlávek.  problémů  přiznána. Touto problematikou byl pověřen jednatel Jirka Zlatohlávek.    

  Na této schůzi se již začali projednávat i   Na této schůzi se již začali projednávat i   Na této schůzi se již začali projednávat i   Na této schůzi se již začali projednávat i termíny podzimních brigád a také výlovůtermíny podzimních brigád a také výlovůtermíny podzimních brigád a také výlovůtermíny podzimních brigád a také výlovů    

  všech chovných rybníků …  všech chovných rybníků …  všech chovných rybníků …  všech chovných rybníků …    

    

 28. 8. 2010 28. 8. 2010 28. 8. 2010 28. 8. 2010     

    

            VVVV    tento den jsme uklidili už do skladu prvních 60 q zadiny a uklidili druhou polovinu tento den jsme uklidili už do skladu prvních 60 q zadiny a uklidili druhou polovinu tento den jsme uklidili už do skladu prvních 60 q zadiny a uklidili druhou polovinu tento den jsme uklidili už do skladu prvních 60 q zadiny a uklidili druhou polovinu     

   skladu   skladu   skladu   skladu    . Tuto práci zajistil Lepej Josef, Šulc Ladislav a Langr Vítek …. Tuto práci zajistil Lepej Josef, Šulc Ladislav a Langr Vítek …. Tuto práci zajistil Lepej Josef, Šulc Ladislav a Langr Vítek …. Tuto práci zajistil Lepej Josef, Šulc Ladislav a Langr Vítek …        

                
    

pppprorororo 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 časových časových časových časových možností možností možností možností     

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

    

    

  

    


