
                                           
                       
      Rybářský zpravodaj č. 69
                        MO ČRS v Libice nad Cidlinou 

                 leden 2010 

  
 9. 1.  2010 - I. výdej povolenek v klubovně MO

   
 Na první letošní výdej povolenek se 
 dostavilo 33 členů.
 Zástupce hospodáře p. Šulc ještě 
 kontroloval sumáře odevzdaných 
 úlovkových lístků, které byly vráceny právě 
 při tomto výdeji. Je až neuvěřitelné, co 
 někteří ze členů dokážou napsat a jak
 je vyplněn celkový sumář úlovků.
 To pak hrozně komplikuje vyplnění   
  souhrnného sumáře pro SÚS.

 11. 1.  2010 – kontrola rybníků v Odřepsích ( závěje místy až 60 cm )

Začátkem ledna napadlo v Polabí na naše
 poměry moc sněhu. Při kontrole průtoku
 vody jsme se ke stavidlům museli kolikrát i 
 proházet.
 Silný vítr a mrazy ( v I. dekádě i – 12°C ) 
 nám udělaly z kontrol rybníků úplné peklo
 a pokaždé jsme se těšili na teplý čaj s rumem.
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 13. 1.  2010 – Kontrola komory Steklice - sekání děr ( - 5° C )

  Ani ve II. dekádě ledna se nic nezměnilo. Připadl další sníh a mrzlo. Ryby v komorách
  zatím snášejí tuto krutou zimu poměrně dobře. Na Steklici nám s udržováním děr 
  hodně pomáhají Čuda Luboš a Čuda Zděnek.

 17. 1. 2010 – Kontrola komor v Odřepsích – stále sněží a mrzne
   

  23. 1. 2010 – II. výdej povolenek  
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Při II. výdeji povolenek si přišlo 35 členů. I tento den byl velice mrazivý a ráno ukazoval 
teploměr  - 13°C. V tento den s námi oslavil místopředseda MO pan Miroslav Krojidlo 
své kulaté narozeniny. K jeho 50 tým narozeninám mu všichni gratulujeme a přejeme 
pevné zdraví a hezké zážitky u vody.

  Ve III.dekádě, kdy mrazy nepolevily ani pře den se začaly sekat otvory už i na jezeru a 
na příkopě . Tuto záležitost si vzal na povel Václav Šafránek - hasič s partou kluků.
Navzájem se střídali, jak měl kdo čas a chodilo se pravidelně každý den. Děkujeme 
tímto Vojtíškovi Láďovi mladšímu i staršímu, Oldovi Holubovi, jelikož tito členové tam 
chodili asi nejčastěji. Všichni jsme se shodli na tom , že takovouto zimu, co se týče 
sněhu a průměrných denních a nočních teplot nepamatují.

  

 

  Nejmrazivěji bylo 27. ledna, kdy teploměr
 ukazoval kolem 8,00 hodiny ranní – 22°C.

pro informaci členů MO ČRS v Libici nad Cidlinou 
zpracovává  dle časových možností 

 předseda MO - Lepej Josef 

Termín konání výroční členské schůze je již 
zajištěn na 17. dubna 2010 od 9,00 hodin v sále 

Kulturného domu v Libici nad Cidlinou.
 

Tímto zároveň zveme všechny své členy.
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