
 1

                                                                                               

    

                                                                                               

        Rybářský zpravodaj č. Rybářský zpravodaj č. Rybářský zpravodaj č. Rybářský zpravodaj č. 99995555    
                                                    MO ČRS vMO ČRS vMO ČRS vMO ČRS v    LibicLibicLibicLibiceeee    nad Cidlinounad Cidlinounad Cidlinounad Cidlinou     

            březenbřezenbřezenbřezen    2020202011112222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
    

    

    

         5555. . . . 3333. 201. 201. 201. 2012222    ––––    Kontrola komor Steklice a v OdřepsíchKontrola komor Steklice a v OdřepsíchKontrola komor Steklice a v OdřepsíchKontrola komor Steklice a v Odřepsích    

            

    Na Na Na Na všech komorových rybnících už jsou jen zbytky ledu. všech komorových rybnících už jsou jen zbytky ledu. všech komorových rybnících už jsou jen zbytky ledu. všech komorových rybnících už jsou jen zbytky ledu. Po dosti tuhé zimě, kdyPo dosti tuhé zimě, kdyPo dosti tuhé zimě, kdyPo dosti tuhé zimě, kdy    vvvv    noci noci noci noci     

    klesal teploměr k klesal teploměr k klesal teploměr k klesal teploměr k ––––    20°  20°  20°  20°  jsme jsme jsme jsme neregistrneregistrneregistrneregistrovaliovaliovaliovali        žádnýžádnýžádnýžádný    úhyn ani úhyn ani úhyn ani úhyn ani     na jednom rybníku.na jednom rybníku.na jednom rybníku.na jednom rybníku.    

    

            

        Ale abychom snad neměli moc radosti, tak Ale abychom snad neměli moc radosti, tak Ale abychom snad neměli moc radosti, tak Ale abychom snad neměli moc radosti, tak         

        nám někdo opět vyloupil maringotku nanám někdo opět vyloupil maringotku nanám někdo opět vyloupil maringotku nanám někdo opět vyloupil maringotku na    

        Nových Mlýnech a odnesl si, pro nás Nových Mlýnech a odnesl si, pro nás Nových Mlýnech a odnesl si, pro nás Nových Mlýnech a odnesl si, pro nás     

        nepochopitelně, stará kolečka, lnepochopitelně, stará kolečka, lnepochopitelně, stará kolečka, lnepochopitelně, stará kolečka, lopaty, opaty, opaty, opaty,             

        hrábě hrábě hrábě hrábě kbelíky a nakonec i kbelíky a nakonec i kbelíky a nakonec i kbelíky a nakonec i 30 30 30 30 let let let let sterá sterá sterá sterá     

        kamna PETRY. Po odcizení plechové kamna PETRY. Po odcizení plechové kamna PETRY. Po odcizení plechové kamna PETRY. Po odcizení plechové     

        pramice je to pramice je to pramice je to pramice je to     během 3 týdnů druhá během 3 týdnů druhá během 3 týdnů druhá během 3 týdnů druhá     

        nezvaná návštěva. nezvaná návštěva. nezvaná návštěva. nezvaná návštěva.     

        Nehledě na stále přibývající hromady Nehledě na stále přibývající hromady Nehledě na stále přibývající hromady Nehledě na stále přibývající hromady     

        odpadků kolem maringotkyodpadků kolem maringotkyodpadků kolem maringotkyodpadků kolem maringotky    a rybníka.a rybníka.a rybníka.a rybníka.    

    

I pI pI pI proto jsme se rozhodli, že roto jsme se rozhodli, že roto jsme se rozhodli, že roto jsme se rozhodli, že až nám to počasí jen trochu dovolí, až nám to počasí jen trochu dovolí, až nám to počasí jen trochu dovolí, až nám to počasí jen trochu dovolí, zabudujeme zabudujeme zabudujeme zabudujeme zde zde zde zde závoru závoru závoru závoru     

proti vproti vproti vproti vjejejejezdu  motorovýczdu  motorovýczdu  motorovýczdu  motorových vozidel a dvě pořádné petlice na samotnou maringotku. Snad h vozidel a dvě pořádné petlice na samotnou maringotku. Snad h vozidel a dvě pořádné petlice na samotnou maringotku. Snad h vozidel a dvě pořádné petlice na samotnou maringotku. Snad 

to aspoň trošku odradí a otráví ty, kteří nám zde stále jen a jen škodí.to aspoň trošku odradí a otráví ty, kteří nám zde stále jen a jen škodí.to aspoň trošku odradí a otráví ty, kteří nám zde stále jen a jen škodí.to aspoň trošku odradí a otráví ty, kteří nám zde stále jen a jen škodí.    
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         10101010. . . . 3333. 2012 . 2012 . 2012 . 2012 ––––    Čištění loviště na NovýČištění loviště na NovýČištění loviště na NovýČištění loviště na Nových Mlýnechch Mlýnechch Mlýnechch Mlýnech            

    

Opět nám tuto práci zajistil náš člen Opět nám tuto práci zajistil náš člen Opět nám tuto práci zajistil náš člen Opět nám tuto práci zajistil náš člen 

Jindra Hanzák seJindra Hanzák seJindra Hanzák seJindra Hanzák se    svolením svého svolením svého svolením svého svolením svého 

zaměstnavatele a to Poděbradských Blat.zaměstnavatele a to Poděbradských Blat.zaměstnavatele a to Poděbradských Blat.zaměstnavatele a to Poděbradských Blat.    

Díky této mechanizaci jsme ušetřili členy Díky této mechanizaci jsme ušetřili členy Díky této mechanizaci jsme ušetřili členy Díky této mechanizaci jsme ušetřili členy 

těžké práce a určitě ne stěžké práce a určitě ne stěžké práce a určitě ne stěžké práce a určitě ne s    takovým takovým takovým takovým 

efektem, jak tomu je vefektem, jak tomu je vefektem, jak tomu je vefektem, jak tomu je v    případě tohoto případě tohoto případě tohoto případě tohoto 

nakladače, kdy měnakladače, kdy měnakladače, kdy měnakladače, kdy měl tuto práci hotovou za l tuto práci hotovou za l tuto práci hotovou za l tuto práci hotovou za 

necelé 2 hodiny. Jemu i jeho necelé 2 hodiny. Jemu i jeho necelé 2 hodiny. Jemu i jeho necelé 2 hodiny. Jemu i jeho 

zaměstnavateli děkujeme za vstřícnost a zaměstnavateli děkujeme za vstřícnost a zaměstnavateli děkujeme za vstřícnost a zaměstnavateli děkujeme za vstřícnost a 

hlavně pomoc.hlavně pomoc.hlavně pomoc.hlavně pomoc.    

    

         17171717. . . . 3333. 2012 . 2012 . 2012 . 2012 ––––    Zabudování závory naZabudování závory naZabudování závory naZabudování závory na    příjezdu kpříjezdu kpříjezdu kpříjezdu k    rybníku Nové Mlýnyrybníku Nové Mlýnyrybníku Nové Mlýnyrybníku Nové Mlýny    

    

        Po již 3 vykradení maringotky na NovýchPo již 3 vykradení maringotky na NovýchPo již 3 vykradení maringotky na NovýchPo již 3 vykradení maringotky na Nových    

        Mlýnech, jsme se rozhodli kMlýnech, jsme se rozhodli kMlýnech, jsme se rozhodli kMlýnech, jsme se rozhodli k    zabudovzabudovzabudovzabudováníáníáníání    

        závory na vjezdu kzávory na vjezdu kzávory na vjezdu kzávory na vjezdu k    tomuto rybníku.tomuto rybníku.tomuto rybníku.tomuto rybníku.    

        Je neuvěřitelné, co dokážJe neuvěřitelné, co dokážJe neuvěřitelné, co dokážJe neuvěřitelné, co dokážíííí    „ lidé „ dnes „ lidé „ dnes „ lidé „ dnes „ lidé „ dnes     

        uuuudělat pro kousek železa, či ukradení pytle dělat pro kousek železa, či ukradení pytle dělat pro kousek železa, či ukradení pytle dělat pro kousek železa, či ukradení pytle     

        obilí. Navíc se zde hromadí stále častěji a obilí. Navíc se zde hromadí stále častěji a obilí. Navíc se zde hromadí stále častěji a obilí. Navíc se zde hromadí stále častěji a     

        více odpadky od chalupářů, které musíme více odpadky od chalupářů, které musíme více odpadky od chalupářů, které musíme více odpadky od chalupářů, které musíme     

        nakonec likvidovat na vlastní nánakonec likvidovat na vlastní nánakonec likvidovat na vlastní nánakonec likvidovat na vlastní náklady.klady.klady.klady.    

        „ PROČ JSOU „LIDI“ TAKOVÝ DOBYTEK  ??? „„ PROČ JSOU „LIDI“ TAKOVÝ DOBYTEK  ??? „„ PROČ JSOU „LIDI“ TAKOVÝ DOBYTEK  ??? „„ PROČ JSOU „LIDI“ TAKOVÝ DOBYTEK  ??? „    

    Na této práci se podílel Radek LNa této práci se podílel Radek LNa této práci se podílel Radek LNa této práci se podílel Radek Loubek,oubek,oubek,oubek,    

    Radek Czech, Čuda Luboš, Šulc L. a Lepej J.Radek Czech, Čuda Luboš, Šulc L. a Lepej J.Radek Czech, Čuda Luboš, Šulc L. a Lepej J.Radek Czech, Čuda Luboš, Šulc L. a Lepej J.    

    

         18181818. . . . 3333. 2012 . 2012 . 2012 . 2012 ––––    Čištění loviště na RAMENUČištění loviště na RAMENUČištění loviště na RAMENUČištění loviště na RAMENU    

    

        Již každým rokem je nutností před    Již každým rokem je nutností před    Již každým rokem je nutností před    Již každým rokem je nutností před        

        napuštěním rybníka RAMENO vyčistitnapuštěním rybníka RAMENO vyčistitnapuštěním rybníka RAMENO vyčistitnapuštěním rybníka RAMENO vyčistit        

        loviště od nánosu bahna.loviště od nánosu bahna.loviště od nánosu bahna.loviště od nánosu bahna.    

        Právě tuto práci zajišťuje každoročněPrávě tuto práci zajišťuje každoročněPrávě tuto práci zajišťuje každoročněPrávě tuto práci zajišťuje každoročně    

        hospodář MO pan Šulc Ladislav ..hospodář MO pan Šulc Ladislav ..hospodář MO pan Šulc Ladislav ..hospodář MO pan Šulc Ladislav ..    

    

        Letos mu sLetos mu sLetos mu sLetos mu s    touto prací pomohl Čuda touto prací pomohl Čuda touto prací pomohl Čuda touto prací pomohl Čuda     

        Luboš, Radek Czech a Lepej Josef.Luboš, Radek Czech a Lepej Josef.Luboš, Radek Czech a Lepej Josef.Luboš, Radek Czech a Lepej Josef.    

        Hned po vyčištění se rybník začal Hned po vyčištění se rybník začal Hned po vyčištění se rybník začal Hned po vyčištění se rybník začal     

        napouštět.napouštět.napouštět.napouštět.    

    



 3

 22223333. . . . 3333. 2012 . 2012 . 2012 . 2012 ––––    Výlov Zdaru Výlov Zdaru Výlov Zdaru Výlov Zdaru vvvv    Odřepsích Odřepsích Odřepsích Odřepsích     

            

            Výlovu Zdaru se zúčastnilo 16 členů.Výlovu Zdaru se zúčastnilo 16 členů.Výlovu Zdaru se zúčastnilo 16 členů.Výlovu Zdaru se zúčastnilo 16 členů.    

Včasné vypuštění a přípravu výlovů Včasné vypuštění a přípravu výlovů Včasné vypuštění a přípravu výlovů Včasné vypuštění a přípravu výlovů 

zajistil Šulc Ladislavzajistil Šulc Ladislavzajistil Šulc Ladislavzajistil Šulc Ladislav    ----    hospodář MOhospodář MOhospodář MOhospodář MO, , , , 

Lepej Josef, Skořepa Standa, Czech Lepej Josef, Skořepa Standa, Czech Lepej Josef, Skořepa Standa, Czech Lepej Josef, Skořepa Standa, Czech 

Radek, Čuda Luboš. Občerstvení pak Radek, Čuda Luboš. Občerstvení pak Radek, Čuda Luboš. Občerstvení pak Radek, Čuda Luboš. Občerstvení pak 

zajistil Loubek Radek. Všem je třeba za zajistil Loubek Radek. Všem je třeba za zajistil Loubek Radek. Všem je třeba za zajistil Loubek Radek. Všem je třeba za 

tuto činnost podtuto činnost podtuto činnost podtuto činnost poděkovat.ěkovat.ěkovat.ěkovat.    

Na Na Na Na ZdZdZdZdaruaruaruaru    bylo sloveno bylo sloveno bylo sloveno bylo sloveno     ----    693 ks/ K2693 ks/ K2693 ks/ K2693 ks/ K2    

ZZZZ    toho bylo 100 ks prodáno, 550 ks se toho bylo 100 ks prodáno, 550 ks se toho bylo 100 ks prodáno, 550 ks se toho bylo 100 ks prodáno, 550 ks se 

nasadilo nasadilo nasadilo nasadilo dodododo    RamenRamenRamenRamenaaaa    a zbytek se a zbytek se a zbytek se a zbytek se vysadilvysadilvysadilvysadil    

do Lánské struhy …..                             do Lánské struhy …..                             do Lánské struhy …..                             do Lánské struhy …..                                 

 24. 3. 2012 24. 3. 2012 24. 3. 2012 24. 3. 2012 ––––    Výlov Hliňáku vVýlov Hliňáku vVýlov Hliňáku vVýlov Hliňáku v    Odřepsích Odřepsích Odřepsích Odřepsích     

                

            Výlovu Hliňáku se zúčastnilo 26 členVýlovu Hliňáku se zúčastnilo 26 členVýlovu Hliňáku se zúčastnilo 26 členVýlovu Hliňáku se zúčastnilo 26 členů. ů. ů. ů. I tento výlov pI tento výlov pI tento výlov pI tento výlov proběhl bez problémů a ryby byly roběhl bez problémů a ryby byly roběhl bez problémů a ryby byly roběhl bez problémů a ryby byly     

            okamžitěokamžitěokamžitěokamžitě    po po po po výlovu z rybníka, přebrány, přepočítányvýlovu z rybníka, přebrány, přepočítányvýlovu z rybníka, přebrány, přepočítányvýlovu z rybníka, přebrány, přepočítány    do do do do určených určených určených určených kádíkádíkádíkádí,,,,    a pak a pak a pak a pak hned hned hned hned     

            rozvezeny po rozvezeny po rozvezeny po rozvezeny po chovných rchovných rchovných rchovných rybnících.ybnících.ybnících.ybnících.    O O O O přesných přesných přesných přesných počtech vylovených ryb a kam se co počtech vylovených ryb a kam se co počtech vylovených ryb a kam se co počtech vylovených ryb a kam se co     

            dalo, bude urdalo, bude urdalo, bude urdalo, bude určitě informovat hospočitě informovat hospočitě informovat hospočitě informovat hospodář ve své dář ve své dář ve své dář ve své zprávě ozprávě ozprávě ozprávě o    výroční členské schůzi, která výroční členské schůzi, která výroční členské schůzi, která výroční členské schůzi, která     
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                se bude konat 14. 4. 2012 vse bude konat 14. 4. 2012 vse bude konat 14. 4. 2012 vse bude konat 14. 4. 2012 v    sále KD vsále KD vsále KD vsále KD v    Libici Libici Libici Libici     nad nad nad nad CCCCidlinou.idlinou.idlinou.idlinou.    

                Celkem se Celkem se Celkem se Celkem se zde zde zde zde slovilo : slovilo : slovilo : slovilo :     303 ks/K4, 1303 ks/K4, 1303 ks/K4, 1303 ks/K4, 1    300 ks/K3, 300 ks/K3, 300 ks/K3, 300 ks/K3, 2222    410 ks K2410 ks K2410 ks K2410 ks K2, 22 ks/Ca3, 10 ks/To2, 22 ks/Ca3, 10 ks/To2, 22 ks/Ca3, 10 ks/To2, 22 ks/Ca3, 10 ks/To2    

                Všem patří veliké díky za pomoc při těchto výlovecVšem patří veliké díky za pomoc při těchto výlovecVšem patří veliké díky za pomoc při těchto výlovecVšem patří veliké díky za pomoc při těchto výlovech.h.h.h.    

    

                    

 31313131. . . . 3333. 2012 . 2012 . 2012 . 2012 ––––    Oprava dveří na maringotce na Nových MlýnechOprava dveří na maringotce na Nových MlýnechOprava dveří na maringotce na Nových MlýnechOprava dveří na maringotce na Nových Mlýnech    

    

    

            Na tutoNa tutoNa tutoNa tuto    přesnou práci nastoupil pan Erker Karel, Loubek Radek, Czech Radek, Čuda    přesnou práci nastoupil pan Erker Karel, Loubek Radek, Czech Radek, Čuda    přesnou práci nastoupil pan Erker Karel, Loubek Radek, Czech Radek, Čuda    přesnou práci nastoupil pan Erker Karel, Loubek Radek, Czech Radek, Čuda        

        Luboš, Šulc Ladislav a Lepej Josef. Doufáme, Luboš, Šulc Ladislav a Lepej Josef. Doufáme, Luboš, Šulc Ladislav a Lepej Josef. Doufáme, Luboš, Šulc Ladislav a Lepej Josef. Doufáme, že že že že tyto silné petlicetyto silné petlicetyto silné petlicetyto silné petlice,,,,    již již již již konečně konečně konečně konečně aspoň aspoň aspoň aspoň     

        čásčásčásčástečně tečně tečně tečně odradí odradí odradí odradí     tu neskutečnou pakáž od krádežtu neskutečnou pakáž od krádežtu neskutečnou pakáž od krádežtu neskutečnou pakáž od krádežíííí    a ničení našeho majetku …a ničení našeho majetku …a ničení našeho majetku …a ničení našeho majetku …    

    

        Tento měsíc byl opravdu bohatý na akceTento měsíc byl opravdu bohatý na akceTento měsíc byl opravdu bohatý na akceTento měsíc byl opravdu bohatý na akce    MO. Ještě jednou chceme MO. Ještě jednou chceme MO. Ještě jednou chceme MO. Ještě jednou chceme proto proto proto proto poděkovat poděkovat poděkovat poděkovat     

        všem,všem,všem,všem,    kkkkteří svoji prací přispěliteří svoji prací přispěliteří svoji prací přispěliteří svoji prací přispěli    a pomohli nám tím, tyto všechny akce zvládnout.a pomohli nám tím, tyto všechny akce zvládnout.a pomohli nám tím, tyto všechny akce zvládnout.a pomohli nám tím, tyto všechny akce zvládnout.    

    

    

pro informaci člpro informaci člpro informaci člpro informaci členů MO ČRS venů MO ČRS venů MO ČRS venů MO ČRS v    Libici nad CidlinouLibici nad CidlinouLibici nad CidlinouLibici nad Cidlinou    

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

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


