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                        Rybářský zpravodaj č. Rybářský zpravodaj č. Rybářský zpravodaj č. Rybářský zpravodaj č. 77777777    
                                                                                                MO ČRS vMO ČRS vMO ČRS vMO ČRS v    LibicLibicLibicLibiceeee nad Cidlinou nad Cidlinou nad Cidlinou nad Cidlinou     

                   zářízářízářízáří 20 20 20 2011110000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
    

    

    

                                                                                                                      
      4.  4.  4.  4. 9999. 2010 . 2010 . 2010 . 2010 –––– Brigáda Rameno Brigáda Rameno Brigáda Rameno Brigáda Rameno    

    

                    VVVV    tento den jsme zorganizovali 2 akce . Na Ramenu se sekala tráva a současně se tento den jsme zorganizovali 2 akce . Na Ramenu se sekala tráva a současně se tento den jsme zorganizovali 2 akce . Na Ramenu se sekala tráva a současně se tento den jsme zorganizovali 2 akce . Na Ramenu se sekala tráva a současně se     

        navozilo další krmení do Odřepes. Krmení převezl Jinavozilo další krmení do Odřepes. Krmení převezl Jinavozilo další krmení do Odřepes. Krmení převezl Jinavozilo další krmení do Odřepes. Krmení převezl Jinnnndra Hanzák svojidra Hanzák svojidra Hanzák svojidra Hanzák svoji    multikárou.multikárou.multikárou.multikárou.    

     Obilí  Obilí  Obilí  Obilí vvvv    Odřepsích Odřepsích Odřepsích Odřepsích uklidil Lepejuklidil Lepejuklidil Lepejuklidil Lepej Josef, Langr Vítek a Řehák Roman. Sekání na rameni se  Josef, Langr Vítek a Řehák Roman. Sekání na rameni se  Josef, Langr Vítek a Řehák Roman. Sekání na rameni se  Josef, Langr Vítek a Řehák Roman. Sekání na rameni se     

  zúčastnilo 13 členů. Zde měl vše na povel hospodář MO pan Šulc. Práce se udělal  zúčastnilo 13 členů. Zde měl vše na povel hospodář MO pan Šulc. Práce se udělal  zúčastnilo 13 členů. Zde měl vše na povel hospodář MO pan Šulc. Práce se udělal  zúčastnilo 13 členů. Zde měl vše na povel hospodář MO pan Šulc. Práce se udělalaaaa a a a a    

  všichni šli ještě pomoci vybrat brambory panu Hanzákovi, který naši organizaci již  všichni šli ještě pomoci vybrat brambory panu Hanzákovi, který naši organizaci již  všichni šli ještě pomoci vybrat brambory panu Hanzákovi, který naši organizaci již  všichni šli ještě pomoci vybrat brambory panu Hanzákovi, který naši organizaci již    

  v  v  v  v    minulosti ušetřil nemalé fminulosti ušetřil nemalé fminulosti ušetřil nemalé fminulosti ušetřil nemalé fiiiinannannannanční prostředky.ční prostředky.ční prostředky.ční prostředky.    Této bTéto bTéto bTéto brigády se zúčastnili :rigády se zúčastnili :rigády se zúčastnili :rigády se zúčastnili :    
( Vinš, Hamrník, Luxemburk, Petr, Hanzák, Hofman, Hanuš, Korf, Metzl, Vávra Josef, Kolařík ) 

    

            

   9. 9. 2010   9. 9. 2010   9. 9. 2010   9. 9. 2010 –––– Aktiv Nymburk Aktiv Nymburk Aktiv Nymburk Aktiv Nymburk    

    

        Tohoto aktivu předsedů a hospodářů se za Tohoto aktivu předsedů a hospodářů se za Tohoto aktivu předsedů a hospodářů se za Tohoto aktivu předsedů a hospodářů se za     

  naši MO zúčastnil p. Lepej  naši MO zúčastnil p. Lepej  naši MO zúčastnil p. Lepej  naši MO zúčastnil p. Lepej J. J. J. J. a a a a Šulc  Šulc  Šulc  Šulc LLLL....    

  Na tomto pracovním jednání dohodli   Na tomto pracovním jednání dohodli   Na tomto pracovním jednání dohodli   Na tomto pracovním jednání dohodli     

        rozrozrozrozvoz ryb zvoz ryb zvoz ryb zvoz ryb z    podzimních výlovů pod podzimních výlovů pod podzimních výlovů pod podzimních výlovů pod     

  kyslíkem. Dále školení pro nového člena   kyslíkem. Dále školení pro nového člena   kyslíkem. Dále školení pro nového člena   kyslíkem. Dále školení pro nového člena     

  rybářské stráže pana Loubka Radka, které  rybářské stráže pana Loubka Radka, které  rybářské stráže pana Loubka Radka, které  rybářské stráže pana Loubka Radka, které    

  proběhne 20.10.2010 v  proběhne 20.10.2010 v  proběhne 20.10.2010 v  proběhne 20.10.2010 v    Lahvicích, novémLahvicích, novémLahvicích, novémLahvicích, novém    

  sídle Středočeského územního svazu. Dále   sídle Středočeského územního svazu. Dále   sídle Středočeského územního svazu. Dále   sídle Středočeského územního svazu. Dále     

  byla dohodnuta spolupráce s  byla dohodnuta spolupráce s  byla dohodnuta spolupráce s  byla dohodnuta spolupráce s    MO Žehuň o MO Žehuň o MO Žehuň o MO Žehuň o     

  případné výpomoci v  případné výpomoci v  případné výpomoci v  případné výpomoci v    zarybnění.zarybnění.zarybnění.zarybnění.    
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 10. 9. 2010 10. 9. 2010 10. 9. 2010 10. 9. 2010 –––– Výborová schůze na chatě Výborová schůze na chatě Výborová schůze na chatě Výborová schůze na chatě    

    

        Na této schůzi byla naplánována brigádaNa této schůzi byla naplánována brigádaNa této schůzi byla naplánována brigádaNa této schůzi byla naplánována brigáda    

 v v v v    Odřepsích, na vysekání náletů u přítoku  Odřepsích, na vysekání náletů u přítoku  Odřepsích, na vysekání náletů u přítoku  Odřepsích, na vysekání náletů u přítoku      

 do obou rybníků Hliňák a Zdar tak, aby jej  do obou rybníků Hliňák a Zdar tak, aby jej  do obou rybníků Hliňák a Zdar tak, aby jej  do obou rybníků Hliňák a Zdar tak, aby jej     

 bylo mo bylo mo bylo mo bylo možno po sklizni pole možno žno po sklizni pole možno žno po sklizni pole možno žno po sklizni pole možno     

 vybagrovat UDS a tím byl ze struhy zajištěn  vybagrovat UDS a tím byl ze struhy zajištěn  vybagrovat UDS a tím byl ze struhy zajištěn  vybagrovat UDS a tím byl ze struhy zajištěn     

 přítok do obou komorových rybníků. přítok do obou komorových rybníků. přítok do obou komorových rybníků. přítok do obou komorových rybníků.    

 Již se stanovily i přesné termíny  Již se stanovily i přesné termíny  Již se stanovily i přesné termíny  Již se stanovily i přesné termíny     

 podzimních výlovů. Dořešili se mimo jiné i podzimních výlovů. Dořešili se mimo jiné i podzimních výlovů. Dořešili se mimo jiné i podzimních výlovů. Dořešili se mimo jiné i    

 technické záležitosti ohledně čerpání  technické záležitosti ohledně čerpání  technické záležitosti ohledně čerpání  technické záležitosti ohledně čerpání     

 dotace z dotace z dotace z dotace z    operačního prograoperačního prograoperačního prograoperačního programu rybářství mu rybářství mu rybářství mu rybářství 

zzzz    EU na zarybnění revíru 411EU na zarybnění revíru 411EU na zarybnění revíru 411EU na zarybnění revíru 411    008 008 008 008 –––– Cidlina 1A. Poděkování patří jednateli MO panu  Cidlina 1A. Poděkování patří jednateli MO panu  Cidlina 1A. Poděkování patří jednateli MO panu  Cidlina 1A. Poděkování patří jednateli MO panu 

Jiřímu Zlatohlávkovi, který musel 3 x ve vlastním volnu zajet ohledně této záležitosti do Jiřímu Zlatohlávkovi, který musel 3 x ve vlastním volnu zajet ohledně této záležitosti do Jiřímu Zlatohlávkovi, který musel 3 x ve vlastním volnu zajet ohledně této záležitosti do Jiřímu Zlatohlávkovi, který musel 3 x ve vlastním volnu zajet ohledně této záležitosti do 

PrahyPrahyPrahyPrahy na Intervenční fond. na Intervenční fond. na Intervenční fond. na Intervenční fond.    

    

 15. 9. 2010 15. 9. 2010 15. 9. 2010 15. 9. 2010 –––– Vápnění STEKLICE Vápnění STEKLICE Vápnění STEKLICE Vápnění STEKLICE    

    

        12. 9. jsme dolovili Steklici, kde jsme 12. 9. jsme dolovili Steklici, kde jsme 12. 9. jsme dolovili Steklici, kde jsme 12. 9. jsme dolovili Steklici, kde jsme 

převezli K1 na velký rybník Nové Mlýny ….převezli K1 na velký rybník Nové Mlýny ….převezli K1 na velký rybník Nové Mlýny ….převezli K1 na velký rybník Nové Mlýny ….    

Celkem se dolovilo cca 4Celkem se dolovilo cca 4Celkem se dolovilo cca 4Celkem se dolovilo cca 4    000 ks K1 ve 000 ks K1 ve 000 ks K1 ve 000 ks K1 ve 

velikosti 9 velikosti 9 velikosti 9 velikosti 9 –––– 12 cm. Děkujeme všem, kteří  12 cm. Děkujeme všem, kteří  12 cm. Děkujeme všem, kteří  12 cm. Děkujeme všem, kteří 

pomohli. ( Czech R,, Loubek R., Čuda L. a pomohli. ( Czech R,, Loubek R., Čuda L. a pomohli. ( Czech R,, Loubek R., Čuda L. a pomohli. ( Czech R,, Loubek R., Čuda L. a 

Čuda Z., Langr V., Veselý M. Lepej J., Šulc L.)Čuda Z., Langr V., Veselý M. Lepej J., Šulc L.)Čuda Z., Langr V., Veselý M. Lepej J., Šulc L.)Čuda Z., Langr V., Veselý M. Lepej J., Šulc L.)    

    

Za Za Za Za 3 dny po slovení jsme rybník vyvápnili. 3 dny po slovení jsme rybník vyvápnili. 3 dny po slovení jsme rybník vyvápnili. 3 dny po slovení jsme rybník vyvápnili. 

Tuto přesnou a čistou práci zajistil Tuto přesnou a čistou práci zajistil Tuto přesnou a čistou práci zajistil Tuto přesnou a čistou práci zajistil 

hospodář MO p. Šulc a p. Lepej.hospodář MO p. Šulc a p. Lepej.hospodář MO p. Šulc a p. Lepej.hospodář MO p. Šulc a p. Lepej.    

    

 25. 9. 2010 25. 9. 2010 25. 9. 2010 25. 9. 2010 –––– Konference SÚS v Konference SÚS v Konference SÚS v Konference SÚS v    NymburceNymburceNymburceNymburce    

    

    

                Delegátem na tuto konferenci SÚS bylDelegátem na tuto konferenci SÚS bylDelegátem na tuto konferenci SÚS bylDelegátem na tuto konferenci SÚS byl    

 členskou schůzí zvolen předseda MO členskou schůzí zvolen předseda MO členskou schůzí zvolen předseda MO členskou schůzí zvolen předseda MO    

 p. Lepej Josef. I na této p. Lepej Josef. I na této p. Lepej Josef. I na této p. Lepej Josef. I na této konferenci byl  konferenci byl  konferenci byl  konferenci byl     

 zvolen nový výbor SÚS a delegáti na  zvolen nový výbor SÚS a delegáti na  zvolen nový výbor SÚS a delegáti na  zvolen nový výbor SÚS a delegáti na     

 sněm ČRS. Všichni funkcionáři svazu i  sněm ČRS. Všichni funkcionáři svazu i  sněm ČRS. Všichni funkcionáři svazu i  sněm ČRS. Všichni funkcionáři svazu i     

 jednatel ČRS pan Ing. Štípek, měli věcné jednatel ČRS pan Ing. Štípek, měli věcné jednatel ČRS pan Ing. Štípek, měli věcné jednatel ČRS pan Ing. Štípek, měli věcné    

 a zajímavé diskusní příspěvky. a zajímavé diskusní příspěvky. a zajímavé diskusní příspěvky. a zajímavé diskusní příspěvky.    
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Této konfereTéto konfereTéto konfereTéto konference se zúčastnilo 97 delegátůnce se zúčastnilo 97 delegátůnce se zúčastnilo 97 delegátůnce se zúčastnilo 97 delegátů    

ze 107 místních organizací.ze 107 místních organizací.ze 107 místních organizací.ze 107 místních organizací.    

    

Volby do výboru SÚS proběhli bVolby do výboru SÚS proběhli bVolby do výboru SÚS proběhli bVolby do výboru SÚS proběhli bez větších ez větších ez větších ez větších 

komplikací, jen volbakomplikací, jen volbakomplikací, jen volbakomplikací, jen volba hospodáře se protáhla  hospodáře se protáhla  hospodáře se protáhla  hospodáře se protáhla 

a a a a tento tento tento tento byl zvolen až byl zvolen až byl zvolen až byl zvolen až na 3 pokusna 3 pokusna 3 pokusna 3 pokus....    

    

    

    

    

 28. 9. 2010 28. 9. 2010 28. 9. 2010 28. 9. 2010 –––– Další rychlá povodeň na Cidlině Další rychlá povodeň na Cidlině Další rychlá povodeň na Cidlině Další rychlá povodeň na Cidlině    

    

                

                    Koncem měsíce zaKoncem měsíce zaKoncem měsíce zaKoncem měsíce zasáhli celé území ČR vydatné srážky, které se projevili i u nás nasáhli celé území ČR vydatné srážky, které se projevili i u nás nasáhli celé území ČR vydatné srážky, které se projevili i u nás nasáhli celé území ČR vydatné srážky, které se projevili i u nás na    

     řece Cidlině . Při této velké vodě došlo k     řece Cidlině . Při této velké vodě došlo k     řece Cidlině . Při této velké vodě došlo k     řece Cidlině . Při této velké vodě došlo k    poškození kamenné špice poškození kamenné špice poškození kamenné špice poškození kamenné špice na jezu na jezu na jezu na jezu směrem směrem směrem směrem     

                    od chaty, kdy velká kláda doslova vymlátila do této kamenné zdi pěkný otvor a bude od chaty, kdy velká kláda doslova vymlátila do této kamenné zdi pěkný otvor a bude od chaty, kdy velká kláda doslova vymlátila do této kamenné zdi pěkný otvor a bude od chaty, kdy velká kláda doslova vymlátila do této kamenné zdi pěkný otvor a bude     

                    jej třebjej třebjej třebjej třeba va va va v    nejbližším období opravit. O tuto záležitost se již zajímalo povodí LABE, nejbližším období opravit. O tuto záležitost se již zajímalo povodí LABE, nejbližším období opravit. O tuto záležitost se již zajímalo povodí LABE, nejbližším období opravit. O tuto záležitost se již zajímalo povodí LABE,     

                    které je které je které je které je pověření údržbou těchto vodních děl …pověření údržbou těchto vodních děl …pověření údržbou těchto vodních děl …pověření údržbou těchto vodních děl …    

    

    

    

    

    

    

    
Tento krásný kapr zTento krásný kapr zTento krásný kapr zTento krásný kapr z    Cidliny byl uloven začátkem tohoto měsíce. Měřil 58 cm a byl vrácen zpět do revíru. Ulovil ho RCidliny byl uloven začátkem tohoto měsíce. Měřil 58 cm a byl vrácen zpět do revíru. Ulovil ho RCidliny byl uloven začátkem tohoto měsíce. Měřil 58 cm a byl vrácen zpět do revíru. Ulovil ho RCidliny byl uloven začátkem tohoto měsíce. Měřil 58 cm a byl vrácen zpět do revíru. Ulovil ho Radek Czechadek Czechadek Czechadek Czech    

    

    

    

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 časových časových časových časových možností možností možností možností     

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

  

    

        

    


