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                        Rybářský zpravodaj č. Rybářský zpravodaj č. Rybářský zpravodaj č. Rybářský zpravodaj č. 88881111    
                                                                                                MO ČRS vMO ČRS vMO ČRS vMO ČRS v    LibicLibicLibicLibiceeee nad Cidlinou nad Cidlinou nad Cidlinou nad Cidlinou     

                 lllleeeedendendenden 20 20 20 2011111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
    

    

    

                                                                                                                       
         4444. . . . 1111. 201. 201. 201. 2011111    ––––    Udržování děr na komoráchUdržování děr na komoráchUdržování děr na komoráchUdržování děr na komorách    

    

        

            Při udržování děr na komorových rybnícíchPři udržování děr na komorových rybnícíchPři udržování děr na komorových rybnícíchPři udržování děr na komorových rybnících    

   se prostřídalo několik členů výboru MO.   se prostřídalo několik členů výboru MO.   se prostřídalo několik členů výboru MO.   se prostřídalo několik členů výboru MO.    

   V   V   V   V    Odřepsích pan Czech, Šulc a Lepej.Odřepsích pan Czech, Šulc a Lepej.Odřepsích pan Czech, Šulc a Lepej.Odřepsích pan Czech, Šulc a Lepej.    

   Na Steklici pan Čuda L., Loubek R. a Šulc.   Na Steklici pan Čuda L., Loubek R. a Šulc.   Na Steklici pan Čuda L., Loubek R. a Šulc.   Na Steklici pan Čuda L., Loubek R. a Šulc.    

    

         8888. 1. 2011 . 1. 2011 . 1. 2011 . 1. 2011 ––––    I. výdej povolenekI. výdej povolenekI. výdej povolenekI. výdej povolenek    
    

            Na I.Na I.Na I.Na I. výdej  výdej  výdej  výdej si přišlo pro povolenky si přišlo pro povolenky si přišlo pro povolenky si přišlo pro povolenky 43434343        

   členů. Výdej si již řídil nový hospodář MO   členů. Výdej si již řídil nový hospodář MO   členů. Výdej si již řídil nový hospodář MO   členů. Výdej si již řídil nový hospodář MO    

   pan Šulc Ladislav.   pan Šulc Ladislav.   pan Šulc Ladislav.   pan Šulc Ladislav.    
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   15. 1. 2011   15. 1. 2011   15. 1. 2011   15. 1. 2011 –––– II. výdej povolenek II. výdej povolenek II. výdej povolenek II. výdej povolenek    

        

                Na II. výdeji povolenek se dostavilo Na II. výdeji povolenek se dostavilo Na II. výdeji povolenek se dostavilo Na II. výdeji povolenek se dostavilo 17171717    

        členůčlenůčlenůčlenů. Po výdeji povolenek jsme . Po výdeji povolenek jsme . Po výdeji povolenek jsme . Po výdeji povolenek jsme     

  pogratulovali našim dlouholetým členům  pogratulovali našim dlouholetým členům  pogratulovali našim dlouholetým členům  pogratulovali našim dlouholetým členům    

  za práci, kterou za svůj život pro MO  za práci, kterou za svůj život pro MO  za práci, kterou za svůj život pro MO  za práci, kterou za svůj život pro MO    

  vykonali.  vykonali.  vykonali.  vykonali.    

  Pan Fajman Jindřich oslavil 80. let a  Pan Fajman Jindřich oslavil 80. let a  Pan Fajman Jindřich oslavil 80. let a  Pan Fajman Jindřich oslavil 80. let a    

  Pan Fořt Miroslav oslavil 70. let. Za výbor  Pan Fořt Miroslav oslavil 70. let. Za výbor  Pan Fořt Miroslav oslavil 70. let. Za výbor  Pan Fořt Miroslav oslavil 70. let. Za výbor    

  i celou MO jim popřál předseda pan      i celou MO jim popřál předseda pan      i celou MO jim popřál předseda pan      i celou MO jim popřál předseda pan        

  Lepej Josef a popřál jim hodně  zdraví do   Lepej Josef a popřál jim hodně  zdraví do   Lepej Josef a popřál jim hodně  zdraví do   Lepej Josef a popřál jim hodně  zdraví do     

  dalších let a hodně pěkných úl  dalších let a hodně pěkných úl  dalších let a hodně pěkných úl  dalších let a hodně pěkných úlovků …ovků …ovků …ovků …    

    

   16. 1. 2011   16. 1. 2011   16. 1. 2011   16. 1. 2011 ---- Povodeň  Povodeň  Povodeň  Povodeň po oblevěpo oblevěpo oblevěpo oblevě    
    

                

                Po poměrně dlouhodobýchPo poměrně dlouhodobýchPo poměrně dlouhodobýchPo poměrně dlouhodobých mrazech přišlo v mrazech přišlo v mrazech přišlo v mrazech přišlo v    polovině lednapolovině lednapolovině lednapolovině ledna k  k  k  k oteplení a tím oteplení a tím oteplení a tím oteplení a tím roztál roztál roztál roztál nejen nejen nejen nejen     

    s    s    s    sníhníhníhníh, , , , aaaalelelele povolil i led . Fotografie ukazují, kde a jak se Cidlina rozlila. Nicméně škody  povolil i led . Fotografie ukazují, kde a jak se Cidlina rozlila. Nicméně škody  povolil i led . Fotografie ukazují, kde a jak se Cidlina rozlila. Nicméně škody  povolil i led . Fotografie ukazují, kde a jak se Cidlina rozlila. Nicméně škody     

                bylybylybylybyly    při tomto zvpři tomto zvpři tomto zvpři tomto zvýšení hladiny minimální a po několika dnech voda klesla, jelikož začaloýšení hladiny minimální a po několika dnech voda klesla, jelikož začaloýšení hladiny minimální a po několika dnech voda klesla, jelikož začaloýšení hladiny minimální a po několika dnech voda klesla, jelikož začalo    

    opět mrznout.    opět mrznout.    opět mrznout.    opět mrznout.    
    

   20. 1. 2011   20. 1. 2011   20. 1. 2011   20. 1. 2011     

    

            TotoTotoTotoToto    neustálené počasí se  také projeviloneustálené počasí se  také projeviloneustálené počasí se  také projeviloneustálené počasí se  také projevilo    

 na našich komorových rybnících, kdy toto  na našich komorových rybnících, kdy toto  na našich komorových rybnících, kdy toto  na našich komorových rybnících, kdy toto     

 přechodně teplé počasí vytáhlo několik přechodně teplé počasí vytáhlo několik přechodně teplé počasí vytáhlo několik přechodně teplé počasí vytáhlo několik    

 kapříků. kapříků. kapříků. kapříků.    

 Několik kusů na sobě mělo již plíseň a  Několik kusů na sobě mělo již plíseň a  Několik kusů na sobě mělo již plíseň a  Několik kusů na sobě mělo již plíseň a     

 s s s s    největší pravděpodobností senejvětší pravděpodobností senejvětší pravděpodobností senejvětší pravděpodobností se    

 jarního výlovu nedožijí. Situace není zatím jarního výlovu nedožijí. Situace není zatím jarního výlovu nedožijí. Situace není zatím jarního výlovu nedožijí. Situace není zatím    

 nijak drastická. Jedná se cca o 30 ks. nijak drastická. Jedná se cca o 30 ks. nijak drastická. Jedná se cca o 30 ks. nijak drastická. Jedná se cca o 30 ks.    
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   21. 1. 2011   21. 1. 2011   21. 1. 2011   21. 1. 2011     
    

                    VVVV    pátek 21. ledna 2011 npátek 21. ledna 2011 npátek 21. ledna 2011 npátek 21. ledna 2011 nás navždy opustil ás navždy opustil ás navždy opustil ás navždy opustil po delší nemoci po delší nemoci po delší nemoci po delší nemoci náš dlouholetý členáš dlouholetý členáš dlouholetý členáš dlouholetý člennnn    

            pan pan pan pan     František Major František Major František Major František Major a to a to a to a to     ve věku 81 let. ve věku 81 let. ve věku 81 let. ve věku 81 let.     

    

                    VVVV    77770.0.0.0.    –––– 80. 80. 80. 80.    lllléééétech byl tech byl tech byl tech byl aktivním aktivním aktivním aktivním členem výboru MO členem výboru MO členem výboru MO členem výboru MO a to po několik volebních a to po několik volebních a to po několik volebních a to po několik volebních     

            období.období.období.období.    Čest jeho památce Čest jeho památce Čest jeho památce Čest jeho památce …..…..…..…..    

    

   22. 1. 2011   22. 1. 2011   22. 1. 2011   22. 1. 2011 –––– Zpracování ÚL Zpracování ÚL Zpracování ÚL Zpracování ÚL    

    

    V    V    V    V    ttttuuuuto sobotu zpracoval hospodář pan Šulc a předseda panto sobotu zpracoval hospodář pan Šulc a předseda panto sobotu zpracoval hospodář pan Šulc a předseda panto sobotu zpracoval hospodář pan Šulc a předseda pan Lepej odevzdané  Lepej odevzdané  Lepej odevzdané  Lepej odevzdané     

    úlovkové lístky členů i hostů. Díky výpočetní technice měli tuto statistiku pro    úlovkové lístky členů i hostů. Díky výpočetní technice měli tuto statistiku pro    úlovkové lístky členů i hostů. Díky výpočetní technice měli tuto statistiku pro    úlovkové lístky členů i hostů. Díky výpočetní technice měli tuto statistiku pro    

    SÚS Praha, ale i pro další hospodaření v    SÚS Praha, ale i pro další hospodaření v    SÚS Praha, ale i pro další hospodaření v    SÚS Praha, ale i pro další hospodaření v    naši MO hotovou za 3 hodiny. Celkemnaši MO hotovou za 3 hodiny. Celkemnaši MO hotovou za 3 hodiny. Celkemnaši MO hotovou za 3 hodiny. Celkem    

    bylo zpracováno 212 kusů úlo    bylo zpracováno 212 kusů úlo    bylo zpracováno 212 kusů úlo    bylo zpracováno 212 kusů úlovvvvkových lístků. Sumáře úlovků podle revírkových lístků. Sumáře úlovků podle revírkových lístků. Sumáře úlovků podle revírkových lístků. Sumáře úlovků podle revírů bylyů bylyů bylyů byly    

    zaslány na SÚS pro další zpracování.    zaslány na SÚS pro další zpracování.    zaslány na SÚS pro další zpracování.    zaslány na SÚS pro další zpracování.    

    

    

    

    

    Někteří členové     Někteří členové     Někteří členové     Někteří členové MO MO MO MO využili toto krátkévyužili toto krátkévyužili toto krátkévyužili toto krátké    

    přechodné    přechodné    přechodné    přechodné oteplení k oteplení k oteplení k oteplení k    návštěvě našich návštěvě našich návštěvě našich návštěvě našich     

                revírů .revírů .revírů .revírů .    

    

            

    

    

                        

       Jak je vidět na fotografii i v       Jak je vidět na fotografii i v       Jak je vidět na fotografii i v       Jak je vidět na fotografii i v    tuto dobututo dobututo dobututo dobu    

       se dá něco ulovit, jako se to podaři       se dá něco ulovit, jako se to podaři       se dá něco ulovit, jako se to podaři       se dá něco ulovit, jako se to podařilolololo    

       Radkovi Loubkovi na Lánské Struze.       Radkovi Loubkovi na Lánské Struze.       Radkovi Loubkovi na Lánské Struze.       Radkovi Loubkovi na Lánské Struze.    
 

    

    
    

    

    

pro informaci členů MO ČRS vpro informaci členů MO ČRS vpro informaci členů MO ČRS vpro informaci členů MO ČRS v    Libici nad Cidlinou Libici nad Cidlinou Libici nad Cidlinou Libici nad Cidlinou     

zpracovává  dle časových možností zpracovává  dle časových možností zpracovává  dle časových možností zpracovává  dle časových možností     

 předseda MO  předseda MO  předseda MO  předseda MO ---- Lepej Josef  Lepej Josef  Lepej Josef  Lepej Josef     

    
            

    

    


