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                        Rybářský zpravodaj č. Rybářský zpravodaj č. Rybářský zpravodaj č. Rybářský zpravodaj č. 80808080    
                                                                                                MO ČRS vMO ČRS vMO ČRS vMO ČRS v    LibicLibicLibicLibiceeee nad Cidlinou nad Cidlinou nad Cidlinou nad Cidlinou     

                pppprosinecrosinecrosinecrosinec 20 20 20 2011110000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
    

    

    

                                                                                                                     
         4444. . . . 11112222. 2010 . 2010 . 2010 . 2010 ––––    Nový rozvod elektriky vNový rozvod elektriky vNový rozvod elektriky vNový rozvod elektriky v    klubovně MOklubovně MOklubovně MOklubovně MO    

    

                Na základě rozhodnutí výboru, se vNa základě rozhodnutí výboru, se vNa základě rozhodnutí výboru, se vNa základě rozhodnutí výboru, se v    klubovně provedla nová el. instalace, jelikožklubovně provedla nová el. instalace, jelikožklubovně provedla nová el. instalace, jelikožklubovně provedla nová el. instalace, jelikož    

  zde již  zde již  zde již  zde již přestávali fungovat i zásuvky. přestávali fungovat i zásuvky. přestávali fungovat i zásuvky. přestávali fungovat i zásuvky.        Tuto práci nám zajistil náš člen pan VáclavTuto práci nám zajistil náš člen pan VáclavTuto práci nám zajistil náš člen pan VáclavTuto práci nám zajistil náš člen pan Václav    

  Ešner.   Ešner.   Ešner.   Ešner. Tímto mu děkujeme .Tímto mu děkujeme .Tímto mu děkujeme .Tímto mu děkujeme .    

        

   5. 12. 2010   5. 12. 2010   5. 12. 2010   5. 12. 2010 –––– První  První  První  První letošníletošníletošníletošní d d d díry víry víry víry v    OdOdOdOdřepsích a na Jezeruřepsích a na Jezeruřepsích a na Jezeruřepsích a na Jezeru    

    

    

                Díky počasí, kdy již teploty i ve dne zústávali pod bodem mrazu, jsme preventivněDíky počasí, kdy již teploty i ve dne zústávali pod bodem mrazu, jsme preventivněDíky počasí, kdy již teploty i ve dne zústávali pod bodem mrazu, jsme preventivněDíky počasí, kdy již teploty i ve dne zústávali pod bodem mrazu, jsme preventivně    

   vyřezali první odvětrávací díry na chovných rybnících i na jezeru. Nikdo z   vyřezali první odvětrávací díry na chovných rybnících i na jezeru. Nikdo z   vyřezali první odvětrávací díry na chovných rybnících i na jezeru. Nikdo z   vyřezali první odvětrávací díry na chovných rybnících i na jezeru. Nikdo z    nás se jižnás se jižnás se jižnás se již    

   nechce potýkat ze situací z   nechce potýkat ze situací z   nechce potýkat ze situací z   nechce potýkat ze situací z    loňského roku.loňského roku.loňského roku.loňského roku. Toto zajist Toto zajist Toto zajist Toto zajistil pan Šulc a Lepej …il pan Šulc a Lepej …il pan Šulc a Lepej …il pan Šulc a Lepej …    
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   7. 12. 2010   7. 12. 2010   7. 12. 2010   7. 12. 2010 –––– Vyhrnování sněhu na jezeru Vyhrnování sněhu na jezeru Vyhrnování sněhu na jezeru Vyhrnování sněhu na jezeru    

    

Po zamrznutí jezera napadlo na hladinuPo zamrznutí jezera napadlo na hladinuPo zamrznutí jezera napadlo na hladinuPo zamrznutí jezera napadlo na hladinu    

Velké množství sněhu. Aby šlo pod Velké množství sněhu. Aby šlo pod Velké množství sněhu. Aby šlo pod Velké množství sněhu. Aby šlo pod 

hladinu aspoň trošku světla, dala se hladinu aspoň trošku světla, dala se hladinu aspoň trošku světla, dala se hladinu aspoň trošku světla, dala se 

dohromady parta kluků a na celé ploše dohromady parta kluků a na celé ploše dohromady parta kluků a na celé ploše dohromady parta kluků a na celé ploše 

jezera se vyhrnula tzv. okna .jezera se vyhrnula tzv. okna .jezera se vyhrnula tzv. okna .jezera se vyhrnula tzv. okna .    

    

DěkujemeDěkujemeDěkujemeDěkujeme opět všem, kteří si udělali  opět všem, kteří si udělali  opět všem, kteří si udělali  opět všem, kteří si udělali 

odpoledne po práci čas.odpoledne po práci čas.odpoledne po práci čas.odpoledne po práci čas.    

    

    

    

   9. 12. 2010   9. 12. 2010   9. 12. 2010   9. 12. 2010 –––– Pokácení topolů u jezu povodím LABE Pokácení topolů u jezu povodím LABE Pokácení topolů u jezu povodím LABE Pokácení topolů u jezu povodím LABE    

    

Na základě oznámení povodí LABE začalo sNa základě oznámení povodí LABE začalo sNa základě oznámení povodí LABE začalo sNa základě oznámení povodí LABE začalo s    čištěním břehů pod jezem včištěním břehů pod jezem včištěním břehů pod jezem včištěním břehů pod jezem v    Libici n.C.Libici n.C.Libici n.C.Libici n.C.    

                    Zaměstnanci povodí pokácely 3 velké topoly na pravém břehu CZaměstnanci povodí pokácely 3 velké topoly na pravém břehu CZaměstnanci povodí pokácely 3 velké topoly na pravém břehu CZaměstnanci povodí pokácely 3 velké topoly na pravém břehu Cidliny a mechanizací idliny a mechanizací idliny a mechanizací idliny a mechanizací     

     je přetáhli na druhou řeky, kde tyto velké kmeny rozřezali.     je přetáhli na druhou řeky, kde tyto velké kmeny rozřezali.     je přetáhli na druhou řeky, kde tyto velké kmeny rozřezali.     je přetáhli na druhou řeky, kde tyto velké kmeny rozřezali.    

    

 18. 12. 2010 18. 12. 2010 18. 12. 2010 18. 12. 2010 ––––    Další řDalší řDalší řDalší řezání děr vezání děr vezání děr vezání děr v    Odřepsích a na Odřepsích a na Odřepsích a na Odřepsích a na StekliciStekliciStekliciSteklici    
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Díky nízkým teplotám vDíky nízkým teplotám vDíky nízkým teplotám vDíky nízkým teplotám v    II. dekádě prosince, kdy se teploty pohybovaly od II. dekádě prosince, kdy se teploty pohybovaly od II. dekádě prosince, kdy se teploty pohybovaly od II. dekádě prosince, kdy se teploty pohybovaly od –––– 5° C do 5° C do 5° C do 5° C do    

- 15° C v15° C v15° C v15° C v    noci, se přidělali další otvory jak na jezeru, tak chovných rybnících.noci, se přidělali další otvory jak na jezeru, tak chovných rybnících.noci, se přidělali další otvory jak na jezeru, tak chovných rybnících.noci, se přidělali další otvory jak na jezeru, tak chovných rybnících.    

Díry vyřezal motorovou pilou Láďa Šulc a se chodily udržovat.Díry vyřezal motorovou pilou Láďa Šulc a se chodily udržovat.Díry vyřezal motorovou pilou Láďa Šulc a se chodily udržovat.Díry vyřezal motorovou pilou Láďa Šulc a se chodily udržovat. Led byl silný 20  Led byl silný 20  Led byl silný 20  Led byl silný 20 –––– 25  25  25  25 

cm. cm. cm. cm.     Pod vedením Šafránka se pPod vedením Šafránka se pPod vedením Šafránka se pPod vedením Šafránka se při této činnosti vystřídalo několik členůři této činnosti vystřídalo několik členůři této činnosti vystřídalo několik členůři této činnosti vystřídalo několik členů MO.  MO.  MO.  MO. 

Nejčastěji SkořepNejčastěji SkořepNejčastěji SkořepNejčastěji Skořepa Standa, Vojtíšek Vladimír st., Veselý Miroslav. Děkujeme jim za a Standa, Vojtíšek Vladimír st., Veselý Miroslav. Děkujeme jim za a Standa, Vojtíšek Vladimír st., Veselý Miroslav. Děkujeme jim za a Standa, Vojtíšek Vladimír st., Veselý Miroslav. Děkujeme jim za 

jejich obětavost.jejich obětavost.jejich obětavost.jejich obětavost.    

    

 19. 12. 2010 19. 12. 2010 19. 12. 2010 19. 12. 2010 –––– Řezání děr  Řezání děr  Řezání děr  Řezání děr na Příkopě a na na Příkopě a na na Příkopě a na na Příkopě a na JezerJezerJezerJezeruuuu    

    

                    

     Na chovných rybnících jsme se také prostřídali. Steklici udržoval hlavně Láďa Šulc     Na chovných rybnících jsme se také prostřídali. Steklici udržoval hlavně Láďa Šulc     Na chovných rybnících jsme se také prostřídali. Steklici udržoval hlavně Láďa Šulc     Na chovných rybnících jsme se také prostřídali. Steklici udržoval hlavně Láďa Šulc    

     a Čuda Luboš,      a Čuda Luboš,      a Čuda Luboš,      a Čuda Luboš, dle časdle časdle časdle časových možností také ových možností také ových možností také ových možností také Loubek Radek.Loubek Radek.Loubek Radek.Loubek Radek.    

                

     V     V     V     V    Odřepsích Odřepsích Odřepsích Odřepsích se se se se pak pak pak pak střídali střídali střídali střídali Lepej Josef, Šulc Ladislav a Czech Radek.Lepej Josef, Šulc Ladislav a Czech Radek.Lepej Josef, Šulc Ladislav a Czech Radek.Lepej Josef, Šulc Ladislav a Czech Radek.    

    

                    Děkujeme touto cestou všem, kteří jakým koli způsobem vDěkujeme touto cestou všem, kteří jakým koli způsobem vDěkujeme touto cestou všem, kteří jakým koli způsobem vDěkujeme touto cestou všem, kteří jakým koli způsobem v    tomto roce pomohlitomto roce pomohlitomto roce pomohlitomto roce pomohli    

     MO ČRS a přejeme jim mnoho zdraví a osobních úspěchu v     MO ČRS a přejeme jim mnoho zdraví a osobních úspěchu v     MO ČRS a přejeme jim mnoho zdraví a osobních úspěchu v     MO ČRS a přejeme jim mnoho zdraví a osobních úspěchu v    rorororoce 2011.ce 2011.ce 2011.ce 2011.    

    

                                                                        Petrův Zdar                                                                        Petrův Zdar                                                                        Petrův Zdar                                                                        Petrův Zdar    

                                                

                                                            I.    výdej povolenek   8. ledna 2011 vI.    výdej povolenek   8. ledna 2011 vI.    výdej povolenek   8. ledna 2011 vI.    výdej povolenek   8. ledna 2011 v    9.00 hod v9.00 hod v9.00 hod v9.00 hod v    klubovně MOklubovně MOklubovně MOklubovně MO    

              II.               II.               II.               II.       výdej povolenek 15. ledna 2011 v  výdej povolenek 15. ledna 2011 v  výdej povolenek 15. ledna 2011 v  výdej povolenek 15. ledna 2011 v    9.00 hod v9.00 hod v9.00 hod v9.00 hod v    klubovnklubovnklubovnklubovně MOě MOě MOě MO    

             III.               III.               III.               III.          výdej povolenek   5. února 2011 vvýdej povolenek   5. února 2011 vvýdej povolenek   5. února 2011 vvýdej povolenek   5. února 2011 v    9.00 hod v9.00 hod v9.00 hod v9.00 hod v    klubovně MOklubovně MOklubovně MOklubovně MO    

             IV.               IV.               IV.               IV.          výdej povolenek 26. února 2011 vvýdej povolenek 26. února 2011 vvýdej povolenek 26. února 2011 vvýdej povolenek 26. února 2011 v    9.00 hod v9.00 hod v9.00 hod v9.00 hod v    klubovně MOklubovně MOklubovně MOklubovně MO    

    

    
    

    

    

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     

    předspředspředspředseda eda eda eda MO MO MO MO ---- L L L Lepej Josefepej Josefepej Josefepej Josef        

    
    

     


