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                        Rybářský zpravodaj č. Rybářský zpravodaj č. Rybářský zpravodaj č. Rybářský zpravodaj č. 88883333    
                                                                                                MO ČRS vMO ČRS vMO ČRS vMO ČRS v    LibicLibicLibicLibiceeee nad Cidlinou nad Cidlinou nad Cidlinou nad Cidlinou     

                  březenbřezenbřezenbřezen 20 20 20 2011111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
    

    

    

                                                                                                                     
         6666. . . . 3333. 201. 201. 201. 2011111    ––––    Prořezání topolů u CidlinyProřezání topolů u CidlinyProřezání topolů u CidlinyProřezání topolů u Cidliny    

                

 K K K Kononononečně jsme se dostali i kečně jsme se dostali i kečně jsme se dostali i kečně jsme se dostali i k    této záležitosti. Musíme si pochválit dobrou spoluprácitéto záležitosti. Musíme si pochválit dobrou spoluprácitéto záležitosti. Musíme si pochválit dobrou spoluprácitéto záležitosti. Musíme si pochválit dobrou spolupráci    ssss    

 OÚ Opolany. Poděkování patří všem, kteří se zúčastnili a také p. Škaloudovi za zajištění OÚ Opolany. Poděkování patří všem, kteří se zúčastnili a také p. Škaloudovi za zajištění OÚ Opolany. Poděkování patří všem, kteří se zúčastnili a také p. Škaloudovi za zajištění OÚ Opolany. Poděkování patří všem, kteří se zúčastnili a také p. Škaloudovi za zajištění    

    pppplošinlošinlošinlošiny, bez které bychom tuto práci nemohli dělat. Zúčastnil se :y, bez které bychom tuto práci nemohli dělat. Zúčastnil se :y, bez které bychom tuto práci nemohli dělat. Zúčastnil se :y, bez které bychom tuto práci nemohli dělat. Zúčastnil se :    
 (  (  (  (      Šulc, Czech, Loubek R., Zlatohlávek, Erker K., Veselý M., Veselý P., Pecko,  Šulc, Czech, Loubek R., Zlatohlávek, Erker K., Veselý M., Veselý P., Pecko,  Šulc, Czech, Loubek R., Zlatohlávek, Erker K., Veselý M., Veselý P., Pecko,  Šulc, Czech, Loubek R., Zlatohlávek, Erker K., Veselý M., Veselý P., Pecko, Lepej , ŠípekLepej , ŠípekLepej , ŠípekLepej , Šípek        ))))    
    

 12. 3. 2011 12. 3. 2011 12. 3. 2011 12. 3. 2011 –––– Oprava loviště na RAMENU Oprava loviště na RAMENU Oprava loviště na RAMENU Oprava loviště na RAMENU    

    

        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        Po dlouhých letech jsme se konečně dostalPo dlouhých letech jsme se konečně dostalPo dlouhých letech jsme se konečně dostalPo dlouhých letech jsme se konečně dostali i i i i i i i kkkk    opravě loviště na RAMENU. Vyměnili se opravě loviště na RAMENU. Vyměnili se opravě loviště na RAMENU. Vyměnili se opravě loviště na RAMENU. Vyměnili se     

        ppppražce, které se pobily umělou hmotou, která se usypala kačírkem. Práce byla docelaražce, které se pobily umělou hmotou, která se usypala kačírkem. Práce byla docelaražce, které se pobily umělou hmotou, která se usypala kačírkem. Práce byla docelaražce, které se pobily umělou hmotou, která se usypala kačírkem. Práce byla docela    

  těžká. Děkujeme opět klukům, kteří přišli pomoci s  těžká. Děkujeme opět klukům, kteří přišli pomoci s  těžká. Děkujeme opět klukům, kteří přišli pomoci s  těžká. Děkujeme opět klukům, kteří přišli pomoci s    touto přesnou a čistou prací. touto přesnou a čistou prací. touto přesnou a čistou prací. touto přesnou a čistou prací.     
(   Šulc, Czech, Loubek R., Hamrník, Pet(   Šulc, Czech, Loubek R., Hamrník, Pet(   Šulc, Czech, Loubek R., Hamrník, Pet(   Šulc, Czech, Loubek R., Hamrník, Petr, Luxemburk, Čuda, Metzl, Lepej , r, Luxemburk, Čuda, Metzl, Lepej , r, Luxemburk, Čuda, Metzl, Lepej , r, Luxemburk, Čuda, Metzl, Lepej , Novotný V.,Novotný V.,Novotný V.,Novotný V.,Šípek  )Šípek  )Šípek  )Šípek  )    
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 25. 3. 2011 25. 3. 2011 25. 3. 2011 25. 3. 2011 –––– Výlov ZDARU Výlov ZDARU Výlov ZDARU Výlov ZDARU    

    

            PrvníPrvníPrvníPrvní letošní výlov komory nám ukázal, že budeme muset počítat i s letošní výlov komory nám ukázal, že budeme muset počítat i s letošní výlov komory nám ukázal, že budeme muset počítat i s letošní výlov komory nám ukázal, že budeme muset počítat i s    nějakýmnějakýmnějakýmnějakýmiiii        

   ztrátami. Na Zdaru nebyly nijak veliké, ale byly. Výlov trval 2 hodiny a vylovené ryby    ztrátami. Na Zdaru nebyly nijak veliké, ale byly. Výlov trval 2 hodiny a vylovené ryby    ztrátami. Na Zdaru nebyly nijak veliké, ale byly. Výlov trval 2 hodiny a vylovené ryby    ztrátami. Na Zdaru nebyly nijak veliké, ale byly. Výlov trval 2 hodiny a vylovené ryby     

      jsme stačili ještě vykoupat v  jsme stačili ještě vykoupat v  jsme stačili ještě vykoupat v  jsme stačili ještě vykoupat v    hypermanganovém roztoku, aby byly před jarním hypermanganovém roztoku, aby byly před jarním hypermanganovém roztoku, aby byly před jarním hypermanganovém roztoku, aby byly před jarním     

   vysazení dezinfikovány po poměrně dlouhé zimě.   vysazení dezinfikovány po poměrně dlouhé zimě.   vysazení dezinfikovány po poměrně dlouhé zimě.   vysazení dezinfikovány po poměrně dlouhé zimě.    

            

 26. 3. 2011 26. 3. 2011 26. 3. 2011 26. 3. 2011 –––– Výlov HLIŇÁKU Výlov HLIŇÁKU Výlov HLIŇÁKU Výlov HLIŇÁKU    

    

                Výlov Hliňáku proběhl hned druhý denVýlov Hliňáku proběhl hned druhý denVýlov Hliňáku proběhl hned druhý denVýlov Hliňáku proběhl hned druhý den        

  ráno. Naštěstí se sešlo dost lidí a tak vše   ráno. Naštěstí se sešlo dost lidí a tak vše   ráno. Naštěstí se sešlo dost lidí a tak vše   ráno. Naštěstí se sešlo dost lidí a tak vše     

        proběhlo opět rychle . Rozvoz nám opět, proběhlo opět rychle . Rozvoz nám opět, proběhlo opět rychle . Rozvoz nám opět, proběhlo opět rychle . Rozvoz nám opět,     

  jako jiné roky zajistili rybáři z  jako jiné roky zajistili rybáři z  jako jiné roky zajistili rybáři z  jako jiné roky zajistili rybáři z    MO MO MO MO     

  Nymburk, se kterými máme již nad   Nymburk, se kterými máme již nad   Nymburk, se kterými máme již nad   Nymburk, se kterými máme již nad     

  standardní vztahy.  Opět můžeme jenom   standardní vztahy.  Opět můžeme jenom   standardní vztahy.  Opět můžeme jenom   standardní vztahy.  Opět můžeme jenom     

  poděkovat všem, kteří přišli, hlavně    poděkovat všem, kteří přišli, hlavně    poděkovat všem, kteří přišli, hlavně    poděkovat všem, kteří přišli, hlavně      

  těm u sítě. Tam se opravdu nadřeli. Jsou    těm u sítě. Tam se opravdu nadřeli. Jsou    těm u sítě. Tam se opravdu nadřeli. Jsou    těm u sítě. Tam se opravdu nadřeli. Jsou      

  to  to  to  to        Čuda LČuda LČuda LČuda L., Czech, Skořepa P.., Czech, Skořepa P.., Czech, Skořepa P.., Czech, Skořepa P. Loubek R. Loubek R. Loubek R. Loubek R., , , ,     

  Skořepa St., Langr  Skořepa St., Langr  Skořepa St., Langr  Skořepa St., Langr Vítek Vítek Vítek Vítek a  a  a  a Korf Michal.Korf Michal.Korf Michal.Korf Michal.    
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                        Organizačně si vše řídil hospodář p. Šulc Ladislav za pomoci předsedy MO. Celkem Organizačně si vše řídil hospodář p. Šulc Ladislav za pomoci předsedy MO. Celkem Organizačně si vše řídil hospodář p. Šulc Ladislav za pomoci předsedy MO. Celkem Organizačně si vše řídil hospodář p. Šulc Ladislav za pomoci předsedy MO. Celkem     

                        se výlovu zúčastnilo se výlovu zúčastnilo se výlovu zúčastnilo se výlovu zúčastnilo 32 členů a jim všem patří dík.32 členů a jim všem patří dík.32 členů a jim všem patří dík.32 členů a jim všem patří dík.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 29. 3. 2011 29. 3. 2011 29. 3. 2011 29. 3. 2011 –––– Vysazení MONTÉ Vysazení MONTÉ Vysazení MONTÉ Vysazení MONTÉ    

    

            Hospodář MO pan Šulc Ladislav převzalHospodář MO pan Šulc Ladislav převzalHospodář MO pan Šulc Ladislav převzalHospodář MO pan Šulc Ladislav převzal    

 na rybářské chatě u jezera v na rybářské chatě u jezera v na rybářské chatě u jezera v na rybářské chatě u jezera v    PoděbradechPoděbradechPoděbradechPoděbradech    

 od SÚS 9 od SÚS 9 od SÚS 9 od SÚS 9    000 ks monté, které je opět 000 ks monté, které je opět 000 ks monté, které je opět 000 ks monté, které je opět     

 jako loňi hrazeno z jako loňi hrazeno z jako loňi hrazeno z jako loňi hrazeno z    Operačního programuOperačního programuOperačního programuOperačního programu    

 rybářství př rybářství př rybářství př rybářství přes MZe es MZe es MZe es MZe zzzz    fondufondufondufondu SZIF.  SZIF.  SZIF.  SZIF.         

    VysazenéVysazenéVysazenéVysazené    monté vmonté vmonté vmonté v    hodnotě 45hodnotě 45hodnotě 45hodnotě 45    000,000,000,000,---- Kč,  Kč,  Kč,  Kč,         

    rozvezl srozvezl srozvezl srozvezl s    předsedou MO na revír 411předsedou MO na revír 411předsedou MO na revír 411předsedou MO na revír 411    008 008 008 008     

    a to na 4 místa na Cidlině a 2 na Lánské a to na 4 místa na Cidlině a 2 na Lánské a to na 4 místa na Cidlině a 2 na Lánské a to na 4 místa na Cidlině a 2 na Lánské     

    Struze.  Struze.  Struze.  Struze.  VizVizVizViz    fotografifotografifotografifotografieeee....    

    

                                Dá se konstatovat, že se tento měsíc nadělalo spousta užitečné práce. DěDá se konstatovat, že se tento měsíc nadělalo spousta užitečné práce. DěDá se konstatovat, že se tento měsíc nadělalo spousta užitečné práce. DěDá se konstatovat, že se tento měsíc nadělalo spousta užitečné práce. Děkujemekujemekujemekujeme    

      všem, kteří pomohli na těchto akcích. Je vidět, že je ještě spousta pracovitých členů,      všem, kteří pomohli na těchto akcích. Je vidět, že je ještě spousta pracovitých členů,      všem, kteří pomohli na těchto akcích. Je vidět, že je ještě spousta pracovitých členů,      všem, kteří pomohli na těchto akcích. Je vidět, že je ještě spousta pracovitých členů,    

      kterým práce kolem rybařiny přináší radost a potěšení. Jsme tomu opravdu rádi ….      kterým práce kolem rybařiny přináší radost a potěšení. Jsme tomu opravdu rádi ….      kterým práce kolem rybařiny přináší radost a potěšení. Jsme tomu opravdu rádi ….      kterým práce kolem rybařiny přináší radost a potěšení. Jsme tomu opravdu rádi ….    

    

                                                                                                                                                                                                                                        

    

    

    

    
    

    

    

prprprpro informaci členů MO ČRS vo informaci členů MO ČRS vo informaci členů MO ČRS vo 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     

    
            

     

    


