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                        Rybářský zpravodaj č. Rybářský zpravodaj č. Rybářský zpravodaj č. Rybářský zpravodaj č. 77779999    
                                                                                                MO ČRS vMO ČRS vMO ČRS vMO ČRS v    LibicLibicLibicLibiceeee nad Cidlinou nad Cidlinou nad Cidlinou nad Cidlinou     

                   listopadlistopadlistopadlistopad 20 20 20 2011110000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
    

    

    

                                                                                                                  
         14141414. . . . 11111111. 2010 . 2010 . 2010 . 2010 ––––    Vysazení štik do revíru 411Vysazení štik do revíru 411Vysazení štik do revíru 411Vysazení štik do revíru 411    008 008 008 008 –––– Cidlina a Lánská Struha Cidlina a Lánská Struha Cidlina a Lánská Struha Cidlina a Lánská Struha    

    

                    Byla sice nedByla sice nedByla sice nedByla sice neděle, ale u rybářů žádnéěle, ale u rybářů žádnéěle, ale u rybářů žádnéěle, ale u rybářů žádné    volnovolnovolnovolno neexistuje neexistuje neexistuje neexistuje. Takže nám přes SÚS Praha. Takže nám přes SÚS Praha. Takže nám přes SÚS Praha. Takže nám přes SÚS Praha    

  byla dovezena štika ( Š1 )  byla dovezena štika ( Š1 )  byla dovezena štika ( Š1 )  byla dovezena štika ( Š1 )....    Tato štika měla 35 Tato štika měla 35 Tato štika měla 35 Tato štika měla 35 –––– 50 cm v 50 cm v 50 cm v 50 cm v    celkové váze 50 kg .celkové váze 50 kg .celkové váze 50 kg .celkové váze 50 kg .    

   
  Po dohoděPo dohoděPo dohoděPo dohodě    ssss    p Šulcem,p Šulcem,p Šulcem,p Šulcem,    hospodářem MO hospodářem MO hospodářem MO hospodářem MO     

        jsme jsme jsme jsme rozdělili a vysadili rozdělili a vysadili rozdělili a vysadili rozdělili a vysadili tuto štiku tuto štiku tuto štiku tuto štiku do  do  do  do      

        revíru revíru revíru revíru     411411411411    008  008  008  008  CidCidCidCidlina 1 A, takto :lina 1 A, takto :lina 1 A, takto :lina 1 A, takto :    

  Od kamenného mostu po   jez jich bylo   Od kamenného mostu po   jez jich bylo   Od kamenného mostu po   jez jich bylo   Od kamenného mostu po   jez jich bylo             

        vysazeno 40 ks.vysazeno 40 ks.vysazeno 40 ks.vysazeno 40 ks.    Nad jez pak 30 ks. Nad jez pak 30 ks. Nad jez pak 30 ks. Nad jez pak 30 ks.     

        Vysazení Vysazení Vysazení Vysazení     zde zajistil p. Šulc a p. Lepej. zde zajistil p. Šulc a p. Lepej. zde zajistil p. Šulc a p. Lepej. zde zajistil p. Šulc a p. Lepej.     

    

            

            Do Lánské struhy pak vysadil p. Czech Do Lánské struhy pak vysadil p. Czech Do Lánské struhy pak vysadil p. Czech Do Lánské struhy pak vysadil p. Czech     

            Radek a p.Loubek Radek přesně 30 ks Radek a p.Loubek Radek přesně 30 ks Radek a p.Loubek Radek přesně 30 ks Radek a p.Loubek Radek přesně 30 ks     

   této krásné štiky.   této krásné štiky.   této krásné štiky.   této krásné štiky.    

    

            CCCCelkem jich bylo tedy vysazeno elkem jich bylo tedy vysazeno elkem jich bylo tedy vysazeno elkem jich bylo tedy vysazeno     

   100 ks v   100 ks v   100 ks v   100 ks v    průměrné váze 0,5 kg.průměrné váze 0,5 kg.průměrné váze 0,5 kg.průměrné váze 0,5 kg.    

    

                

                    VVVV    tomto měsíci tomto měsíci tomto měsíci tomto měsíci nám nám nám nám bybybybylalalala    přislíbena přislíbena přislíbena přislíbena ještě ještě ještě ještě         

            jednjednjednjednaaaa    dávka dávka dávka dávka 50,50,50,50,---- kg stejně velké štiky,  kg stejně velké štiky,  kg stejně velké štiky,  kg stejně velké štiky,     

   kterou jsme plánovali vysadit zase jenom do    kterou jsme plánovali vysadit zase jenom do    kterou jsme plánovali vysadit zase jenom do    kterou jsme plánovali vysadit zase jenom do     

            jezera. Ale vzhledem kjezera. Ale vzhledem kjezera. Ale vzhledem kjezera. Ale vzhledem k    vývoji počasí sevývoji počasí sevývoji počasí sevývoji počasí se        

   tato akce nevydařila a štiku vysadíme určitě    tato akce nevydařila a štiku vysadíme určitě    tato akce nevydařila a štiku vysadíme určitě    tato akce nevydařila a štiku vysadíme určitě     

            vvvv    roce 2011. Není vroce 2011. Není vroce 2011. Není vroce 2011. Není v    zájmu nikoho tentozájmu nikoho tentozájmu nikoho tentozájmu nikoho tento    

   revír jakkoli šidit.   revír jakkoli šidit.   revír jakkoli šidit.   revír jakkoli šidit.    
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    16.11. 2010    16.11. 2010    16.11. 2010    16.11. 2010 –––– Příprava na hospodářské prověrky Příprava na hospodářské prověrky Příprava na hospodářské prověrky Příprava na hospodářské prověrky            
    

                

            Nový hospodář MO pan Šulc Ladislav aNový hospodář MO pan Šulc Ladislav aNový hospodář MO pan Šulc Ladislav aNový hospodář MO pan Šulc Ladislav a    

  jeho zástupce pan Czechem Rad  jeho zástupce pan Czechem Rad  jeho zástupce pan Czechem Rad  jeho zástupce pan Czechem Radekekekek    se se se se     

  odpoledne sešli v  odpoledne sešli v  odpoledne sešli v  odpoledne sešli v    klubovně MO  klubovně MO  klubovně MO  klubovně MO      

  s  s  s  s    bývalým dlouholetým hospodářem bývalým dlouholetým hospodářem bývalým dlouholetým hospodářem bývalým dlouholetým hospodářem     

  panem Vaníčkem, aby se připravili   panem Vaníčkem, aby se připravili   panem Vaníčkem, aby se připravili   panem Vaníčkem, aby se připravili     

  poprvé ve své funkci na hospodářské   poprvé ve své funkci na hospodářské   poprvé ve své funkci na hospodářské   poprvé ve své funkci na hospodářské     

  prověrky. Bylo nutno připravit a hlavně   prověrky. Bylo nutno připravit a hlavně   prověrky. Bylo nutno připravit a hlavně   prověrky. Bylo nutno připravit a hlavně     

  dobře vyplnit několik formulářů a    dobře vyplnit několik formulářů a    dobře vyplnit několik formulářů a    dobře vyplnit několik formulářů a      

  tabulek, aby nevznik  tabulek, aby nevznik  tabulek, aby nevznik  tabulek, aby nevznikl zbytečný problém.l zbytečný problém.l zbytečný problém.l zbytečný problém.    

    

    21.11. 2010    21.11. 2010    21.11. 2010    21.11. 2010 –––– Poslední krmení v Poslední krmení v Poslední krmení v Poslední krmení v    komoráchkomoráchkomoráchkomorách    
    

                Při pravidelných kontroláchPři pravidelných kontroláchPři pravidelných kontroláchPři pravidelných kontrolách komorových rybníků, jsme naposledy přikrmili, jelikož komorových rybníků, jsme naposledy přikrmili, jelikož komorových rybníků, jsme naposledy přikrmili, jelikož komorových rybníků, jsme naposledy přikrmili, jelikož    

  předpověď počasí již jasně hlásila začátek zimy. Doposavad nám všude krmení ryby  předpověď počasí již jasně hlásila začátek zimy. Doposavad nám všude krmení ryby  předpověď počasí již jasně hlásila začátek zimy. Doposavad nám všude krmení ryby  předpověď počasí již jasně hlásila začátek zimy. Doposavad nám všude krmení ryby    

  ještě braly.  ještě braly.  ještě braly.  ještě braly.    
    

    24   24   24   24.11. 2010 .11. 2010 .11. 2010 .11. 2010 –––– Hospodářské prověrky v Nymburce Hospodářské prověrky v Nymburce Hospodářské prověrky v Nymburce Hospodářské prověrky v Nymburce    

                            VVVV    tento den se zúčastnili poprvé hospodářského vypořádání nový hospodář MOtento den se zúčastnili poprvé hospodářského vypořádání nový hospodář MOtento den se zúčastnili poprvé hospodářského vypořádání nový hospodář MOtento den se zúčastnili poprvé hospodářského vypořádání nový hospodář MO    

     pan Šulc Ladislav, jeho zástupce pan Czech Radek a účetní MO pan Čuda Luboš.     pan Šulc Ladislav, jeho zástupce pan Czech Radek a účetní MO pan Čuda Luboš.     pan Šulc Ladislav, jeho zástupce pan Czech Radek a účetní MO pan Čuda Luboš.     pan Šulc Ladislav, jeho zástupce pan Czech Radek a účetní MO pan Čuda Luboš.    

     Všechny materiály byly zpracovány a připrav     Všechny materiály byly zpracovány a připrav     Všechny materiály byly zpracovány a připrav     Všechny materiály byly zpracovány a připravenenenenyyyy včas a hlavně dobře, jelikož vše  včas a hlavně dobře, jelikož vše  včas a hlavně dobře, jelikož vše  včas a hlavně dobře, jelikož vše     

                    pppproběhlo bez problémů a ke spokojenosti kontrolních úřadů. Za pečlivé zpracováníroběhlo bez problémů a ke spokojenosti kontrolních úřadů. Za pečlivé zpracováníroběhlo bez problémů a ke spokojenosti kontrolních úřadů. Za pečlivé zpracováníroběhlo bez problémů a ke spokojenosti kontrolních úřadů. Za pečlivé zpracování    

                    potřebpotřebpotřebpotřebnnnnéééé administrativ administrativ administrativ administrativyyyy je proto zapotřebí poděkovat všem, kteří prověrky připravili. je proto zapotřebí poděkovat všem, kteří prověrky připravili. je proto zapotřebí poděkovat všem, kteří prověrky připravili. je proto zapotřebí poděkovat všem, kteří prověrky připravili.    
    

    27.11. 2010    27.11. 2010    27.11. 2010    27.11. 2010 –––– Navožení dřeva do klubo Navožení dřeva do klubo Navožení dřeva do klubo Navožení dřeva do klubovnyvnyvnyvny a úklid kádí a úklid kádí a úklid kádí a úklid kádí    
        

                    Tento víkend jsme zajistili navTento víkend jsme zajistili navTento víkend jsme zajistili navTento víkend jsme zajistili navezeezeezeezení topení do klubovnyní topení do klubovnyní topení do klubovnyní topení do klubovny, aby bylo , aby bylo , aby bylo , aby bylo čím topit nejenčím topit nejenčím topit nejenčím topit nejen    

                    při jednání výboru, ale při jednání výboru, ale při jednání výboru, ale při jednání výboru, ale hlavně při výdeji povolenek vhlavně při výdeji povolenek vhlavně při výdeji povolenek vhlavně při výdeji povolenek v    roce 2011. roce 2011. roce 2011. roce 2011.     

    

          V          V          V          V    neděli 28.11. jsme konečně převezli kádě ze skladu na Ramenu do klneděli 28.11. jsme konečně převezli kádě ze skladu na Ramenu do klneděli 28.11. jsme konečně převezli kádě ze skladu na Ramenu do klneděli 28.11. jsme konečně převezli kádě ze skladu na Ramenu do klubovny, ubovny, ubovny, ubovny,     

     kde se provedli drobné opravy a tak bylo možno tento materiál konečně uložit.      kde se provedli drobné opravy a tak bylo možno tento materiál konečně uložit.      kde se provedli drobné opravy a tak bylo možno tento materiál konečně uložit.      kde se provedli drobné opravy a tak bylo možno tento materiál konečně uložit.     

     Opravy v     Opravy v     Opravy v     Opravy v    klubovně zajistil Mirek Červinkaklubovně zajistil Mirek Červinkaklubovně zajistil Mirek Červinkaklubovně zajistil Mirek Červinka    a Skořepa Standa. Kádě nám opět převezla Skořepa Standa. Kádě nám opět převezla Skořepa Standa. Kádě nám opět převezla Skořepa Standa. Kádě nám opět převezl    

     pan Czech Jan      pan Czech Jan      pan Czech Jan      pan Czech Jan traktorem traktorem traktorem traktorem a naložení a uložení zajistil Czech Radek a Lepa naložení a uložení zajistil Czech Radek a Lepa naložení a uložení zajistil Czech Radek a Lepa naložení a uložení zajistil Czech Radek a Lepej Josef.ej Josef.ej Josef.ej Josef.    

            

        Jak se ukázalo, vše bylo snad načasováno, jelikož v        Jak se ukázalo, vše bylo snad načasováno, jelikož v        Jak se ukázalo, vše bylo snad načasováno, jelikož v        Jak se ukázalo, vše bylo snad načasováno, jelikož v    úterý začal padat první sníhúterý začal padat první sníhúterý začal padat první sníhúterý začal padat první sníh    

     a začalo i pěkně mrznout.     a začalo i pěkně mrznout.     a začalo i pěkně mrznout.     a začalo i pěkně mrznout.    

    
    

    

    

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        
    

    


