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                        Rybářský zpravodaj č. Rybářský zpravodaj č. Rybářský zpravodaj č. Rybářský zpravodaj č. 88886666    
                                                                                                MO ČRS vMO ČRS vMO ČRS vMO ČRS v    LibicLibicLibicLibiceeee nad Cidlinou nad Cidlinou nad Cidlinou nad Cidlinou     

                  čerčerčerčervvvvenenenen 20 20 20 2011111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
    

    

                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

        Začátkem tohoto měsíce nám POVODÍ Labe Začátkem tohoto měsíce nám POVODÍ Labe Začátkem tohoto měsíce nám POVODÍ Labe Začátkem tohoto měsíce nám POVODÍ Labe 

oznámilooznámilooznámilooznámilo, že se chystá opravit prsa jezu na, že se chystá opravit prsa jezu na, že se chystá opravit prsa jezu na, že se chystá opravit prsa jezu na    

Cidlině, kde se po velké vodě vysypala jeho Cidlině, kde se po velké vodě vysypala jeho Cidlině, kde se po velké vodě vysypala jeho Cidlině, kde se po velké vodě vysypala jeho     

část. Sčást. Sčást. Sčást. S    umístněním maringotky na našem umístněním maringotky na našem umístněním maringotky na našem umístněním maringotky na našem 

pozemku nad jezem jsme souhlasili a tak nic pozemku nad jezem jsme souhlasili a tak nic pozemku nad jezem jsme souhlasili a tak nic pozemku nad jezem jsme souhlasili a tak nic 

nebrání tomu, aby se do opravy části jezu dali. nebrání tomu, aby se do opravy části jezu dali. nebrání tomu, aby se do opravy části jezu dali. nebrání tomu, aby se do opravy části jezu dali. 

Vedoucí povodí Ing. Pleskač předpokládá, že Vedoucí povodí Ing. Pleskač předpokládá, že Vedoucí povodí Ing. Pleskač předpokládá, že Vedoucí povodí Ing. Pleskač předpokládá, že 

oprava bude trvat asi 1 měsíc.oprava bude trvat asi 1 měsíc.oprava bude trvat asi 1 měsíc.oprava bude trvat asi 1 měsíc.    
                        

   1  1  1  11111. 6. 2011 . 6. 2011 . 6. 2011 . 6. 2011 ––––    Brigáda Brigáda Brigáda Brigáda –––– sekání trávy na RA sekání trávy na RA sekání trávy na RA sekání trávy na RAMENUMENUMENUMENU    

    

    Této akci předcházelo již částečné posečeníTéto akci předcházelo již částečné posečeníTéto akci předcházelo již částečné posečeníTéto akci předcházelo již částečné posečení    

 trávy ADELOU, kdy rovné plochy posekal  trávy ADELOU, kdy rovné plochy posekal  trávy ADELOU, kdy rovné plochy posekal  trávy ADELOU, kdy rovné plochy posekal v v v v     

 týdnu týdnu týdnu týdnu správce rybníka pan Šulc Ladislav správce rybníka pan Šulc Ladislav správce rybníka pan Šulc Ladislav správce rybníka pan Šulc Ladislav....    

 V V V V    sobotu přišlo dosekat břehy a poklidit trávusobotu přišlo dosekat břehy a poklidit trávusobotu přišlo dosekat břehy a poklidit trávusobotu přišlo dosekat břehy a poklidit trávu    

 11 z 11 z 11 z 11 z    22 pozvaných členů.22 pozvaných členů.22 pozvaných členů.22 pozvaných členů.    

 Byl to : pan Vinš, Hamrník, Kolařík, Vávra,  Byl to : pan Vinš, Hamrník, Kolařík, Vávra,  Byl to : pan Vinš, Hamrník, Kolařík, Vávra,  Byl to : pan Vinš, Hamrník, Kolařík, Vávra,         

 Petr, Luxemburk Petr, Luxemburk Petr, Luxemburk Petr, Luxemburk, , , , Meztl, Novotný, Houda,Meztl, Novotný, Houda,Meztl, Novotný, Houda,Meztl, Novotný, Houda,    

    Vacek a Hoffman. Za odvedenou práci Vacek a Hoffman. Za odvedenou práci Vacek a Hoffman. Za odvedenou práci Vacek a Hoffman. Za odvedenou práci     

 děkujeme. děkujeme. děkujeme. děkujeme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

   11. 6. 2011   11. 6. 2011   11. 6. 2011   11. 6. 2011 –––– Začínáme přikrmovat Ko  Začínáme přikrmovat Ko  Začínáme přikrmovat Ko  Začínáme přikrmovat Ko     
    

        Zároveň jsme udělali i pořádek vZároveň jsme udělali i pořádek vZároveň jsme udělali i pořádek vZároveň jsme udělali i pořádek v    boudě na boudě na boudě na boudě na     

  Steklici, ale hlavně jsme sem dovezli již   Steklici, ale hlavně jsme sem dovezli již   Steklici, ale hlavně jsme sem dovezli již   Steklici, ale hlavně jsme sem dovezli již     

  krmení  krmení  krmení  krmení    pro Ko, která má již kolem 2 cm.pro Ko, která má již kolem 2 cm.pro Ko, která má již kolem 2 cm.pro Ko, která má již kolem 2 cm.    

  Podařilo se nám sehnat cca 15 kg   Podařilo se nám sehnat cca 15 kg   Podařilo se nám sehnat cca 15 kg   Podařilo se nám sehnat cca 15 kg     

  zamraženého planktonu a Šulc Ladislav    zamraženého planktonu a Šulc Ladislav    zamraženého planktonu a Šulc Ladislav    zamraženého planktonu a Šulc Ladislav      

  připravil pro Ko  seštované granule pro    připravil pro Ko  seštované granule pro    připravil pro Ko  seštované granule pro    připravil pro Ko  seštované granule pro      

  pstruhy, které mimo jiné obsahují prvky pro  pstruhy, které mimo jiné obsahují prvky pro  pstruhy, které mimo jiné obsahují prvky pro  pstruhy, které mimo jiné obsahují prvky pro    

     růst a vitamíny, které jsou v růst a vitamíny, které jsou v růst a vitamíny, které jsou v růst a vitamíny, které jsou v    této fázi důležitététo fázi důležitététo fázi důležitététo fázi důležité    

  pro zdraví ryb. Úklid zajistil p. Šulc a p. Lepej.   pro zdraví ryb. Úklid zajistil p. Šulc a p. Lepej.   pro zdraví ryb. Úklid zajistil p. Šulc a p. Lepej.   pro zdraví ryb. Úklid zajistil p. Šulc a p. Lepej.     
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             Sešrotované GRANULE                                 Zamražený plankton             Sešrotované GRANULE                                 Zamražený plankton             Sešrotované GRANULE                                 Zamražený plankton             Sešrotované GRANULE                                 Zamražený plankton    

    

 11114444. 6. 2011 . 6. 2011 . 6. 2011 . 6. 2011 ––––    Pokračující práce při opravě jezu na CPokračující práce při opravě jezu na CPokračující práce při opravě jezu na CPokračující práce při opravě jezu na Cidliněidliněidliněidlině    

    

            

                            Lešení svědčí o tom, že se zde intenzivněLešení svědčí o tom, že se zde intenzivněLešení svědčí o tom, že se zde intenzivněLešení svědčí o tom, že se zde intenzivně    

    pokračuje na přípravě opravy jezu. Navezený    pokračuje na přípravě opravy jezu. Navezený    pokračuje na přípravě opravy jezu. Navezený    pokračuje na přípravě opravy jezu. Navezený    

    kámen     kámen     kámen     kámen a hlína a hlína a hlína a hlína na břehu na břehu na břehu na břehu tomu také tomu také tomu také tomu také     

    nasvědčují.    nasvědčují.    nasvědčují.    nasvědčují.    

    

 11117777. 6. 2011 . 6. 2011 . 6. 2011 . 6. 2011 –––– P P P Pořádání soutěže pro děti zořádání soutěže pro děti zořádání soutěže pro děti zořádání soutěže pro děti z    místní MŠmístní MŠmístní MŠmístní MŠ    
    

       Po předchozí       Po předchozí       Po předchozí       Po předchozímmmm    jednáníjednáníjednáníjednání mezi mezi mezi mezi    řediřediřediředitelkou MŠ vtelkou MŠ vtelkou MŠ vtelkou MŠ v    Libici nad Cidlinou paní Potočkovou a Libici nad Cidlinou paní Potočkovou a Libici nad Cidlinou paní Potočkovou a Libici nad Cidlinou paní Potočkovou a     

   předsedou MO ČRS panem Lepejem, došlo k   předsedou MO ČRS panem Lepejem, došlo k   předsedou MO ČRS panem Lepejem, došlo k   předsedou MO ČRS panem Lepejem, došlo k    dohodě o uspořádání soutěže pro děti dohodě o uspořádání soutěže pro děti dohodě o uspořádání soutěže pro děti dohodě o uspořádání soutěže pro děti     

   u rybníka Rameno a    u rybníka Rameno a    u rybníka Rameno a    u rybníka Rameno a u u u u rybářské chatyrybářské chatyrybářské chatyrybářské chaty nad jezem nad jezem nad jezem nad jezem, kde je pro děti , kde je pro děti , kde je pro děti , kde je pro děti dost prostoru a dost prostoru a dost prostoru a dost prostoru a dobré dobré dobré dobré     

            zázemí i zázemí i zázemí i zázemí i     vvvv    případě deště.případě deště.případě deště.případě deště.    CelkeCelkeCelkeCelkem se závodů zúčastnilo 14 dětí i sm se závodů zúčastnilo 14 dětí i sm se závodů zúčastnilo 14 dětí i sm se závodů zúčastnilo 14 dětí i s    rodiči . Celou akci rodiči . Celou akci rodiči . Celou akci rodiči . Celou akci     

   si řídila ředitelka školky paní Potočková. V   si řídila ředitelka školky paní Potočková. V   si řídila ředitelka školky paní Potočková. V   si řídila ředitelka školky paní Potočková. V    závěru akce se opekli špekáčky a děti se závěru akce se opekli špekáčky a děti se závěru akce se opekli špekáčky a děti se závěru akce se opekli špekáčky a děti se     

   poté přesunuly do školky k „ poslednímu spaní „. Akce se myslím zdařila.   poté přesunuly do školky k „ poslednímu spaní „. Akce se myslím zdařila.   poté přesunuly do školky k „ poslednímu spaní „. Akce se myslím zdařila.   poté přesunuly do školky k „ poslednímu spaní „. Akce se myslím zdařila.    
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 19. 6. 2011 19. 6. 2011 19. 6. 2011 19. 6. 2011 –––– Brigáda v Brigáda v Brigáda v Brigáda v    OOOOdřepsíchdřepsíchdřepsíchdřepsích    

    

Brigády se zúčastnil : Brigády se zúčastnil : Brigády se zúčastnil : Brigády se zúčastnil :  pan Hanuš, Novák Martin, Novák Ladislav, Linhart Olda, Hliněný  pan Hanuš, Novák Martin, Novák Ladislav, Linhart Olda, Hliněný  pan Hanuš, Novák Martin, Novák Ladislav, Linhart Olda, Hliněný  pan Hanuš, Novák Martin, Novák Ladislav, Linhart Olda, Hliněný 

Josef, Paclt Josef, Beran Miroslav, Havlina Tomáš, Czech Radek, Lepej Josef, Šulc Ladislav Josef, Paclt Josef, Beran Miroslav, Havlina Tomáš, Czech Radek, Lepej Josef, Šulc Ladislav Josef, Paclt Josef, Beran Miroslav, Havlina Tomáš, Czech Radek, Lepej Josef, Šulc Ladislav Josef, Paclt Josef, Beran Miroslav, Havlina Tomáš, Czech Radek, Lepej Josef, Šulc Ladislav 

a veškerou trávu odvezl Nedoma Jaroslav.a veškerou trávu odvezl Nedoma Jaroslav.a veškerou trávu odvezl Nedoma Jaroslav.a veškerou trávu odvezl Nedoma Jaroslav.    
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 19. 6. 2011 19. 6. 2011 19. 6. 2011 19. 6. 2011 –––– Krmení a I. Krmení a I. Krmení a I. Krmení a I. kontrolní odlov na Steklici kontrolní odlov na Steklici kontrolní odlov na Steklici kontrolní odlov na Steklici    

    

            

        PlPlPlPlůůůůdek byl vysazen přesně 1. června a dnes 19. 6. jsme naměřilidek byl vysazen přesně 1. června a dnes 19. 6. jsme naměřilidek byl vysazen přesně 1. června a dnes 19. 6. jsme naměřilidek byl vysazen přesně 1. června a dnes 19. 6. jsme naměřili    jejich velikost kolem jejich velikost kolem jejich velikost kolem jejich velikost kolem     

 4 až 5 cm. Tomuto  4 až 5 cm. Tomuto  4 až 5 cm. Tomuto  4 až 5 cm. Tomuto růstu rozhodně pomáhá přikrmování jak zamraženým planktonem, růstu rozhodně pomáhá přikrmování jak zamraženým planktonem, růstu rozhodně pomáhá přikrmování jak zamraženým planktonem, růstu rozhodně pomáhá přikrmování jak zamraženým planktonem,     

    tak čerstvým, kterýtak čerstvým, kterýtak čerstvým, kterýtak čerstvým, který    do Steklice vozí pravidelně Rado Steklice vozí pravidelně Rado Steklice vozí pravidelně Rado Steklice vozí pravidelně Radek Loubek. Ale hlavndek Loubek. Ale hlavndek Loubek. Ale hlavndek Loubek. Ale hlavně sem jezdí  ě sem jezdí  ě sem jezdí  ě sem jezdí      

    pravidelně pravidelně pravidelně pravidelně iiii přikrmuje dnes již šrotem hospodář MO Šulc Ladislav. přikrmuje dnes již šrotem hospodář MO Šulc Ladislav. přikrmuje dnes již šrotem hospodář MO Šulc Ladislav. přikrmuje dnes již šrotem hospodář MO Šulc Ladislav.        

    

 29. 6. 2011 29. 6. 2011 29. 6. 2011 29. 6. 2011 –––– Krmení a II. kontrolní odlov na Steklici Krmení a II. kontrolní odlov na Steklici Krmení a II. kontrolní odlov na Steklici Krmení a II. kontrolní odlov na Steklici    

    

    

        Tento odlov nám jen potvrdil, že bude  Tento odlov nám jen potvrdil, že bude  Tento odlov nám jen potvrdil, že bude  Tento odlov nám jen potvrdil, že bude      

   v   v   v   v    nejbližší době třeba kapříky slovit.nejbližší době třeba kapříky slovit.nejbližší době třeba kapříky slovit.nejbližší době třeba kapříky slovit.    

         V V V V    ØØØØ maj maj maj mají í í í totiž totiž totiž totiž kolem 6 cm.kolem 6 cm.kolem 6 cm.kolem 6 cm.    

   Po poradě hospodáře se členy výboru   Po poradě hospodáře se členy výboru   Po poradě hospodáře se členy výboru   Po poradě hospodáře se členy výboru    

   se slovení Steklice naplánovalo na   se slovení Steklice naplánovalo na   se slovení Steklice naplánovalo na   se slovení Steklice naplánovalo na    

   10. července …   10. července …   10. července …   10. července …    

    Doufejme, že nám i počasí bude přát a     Doufejme, že nám i počasí bude přát a     Doufejme, že nám i počasí bude přát a     Doufejme, že nám i počasí bude přát a     

    nebudou vedra jak tomu bylo loni.    nebudou vedra jak tomu bylo loni.    nebudou vedra jak tomu bylo loni.    nebudou vedra jak tomu bylo loni.    

    Zajištěním akce byl pověřen hospodář     Zajištěním akce byl pověřen hospodář     Zajištěním akce byl pověřen hospodář     Zajištěním akce byl pověřen hospodář     

    MO pan Šulc La    MO pan Šulc La    MO pan Šulc La    MO pan Šulc Ladislavdislavdislavdislav    

    

    

                                                                                    
    

    

    

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     

    
            

        

    


