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Rybářský zpravodaj  č.28 
 

       MO ČRS  Libice nad Cidlinou  
 

                srpen  2006                                                    
      

  2. srpna se předseda MO p. Lepej opět zúčastnil jednání na Obecním 
úřadě v Odřepsích o dlouhodobém pronájmu tamních rybníků. 
Vyjasnilo se několik problematických bodů a smlouvu bylo možno 
předložit tamnímu zastupitelstvu k odsouhlasení . Nicméně nic není 
ještě definitivní a stále se ještě jedná o několik bodů .  
 
  7. srpna jsme konečně podepsali kupní smlouvu s p. Jelínkem a 
odkoupili od něho pozemek na Nových Mlýnech, který by měl  
být směněn za jiný pozemek, zasahující do rybníka na Nových 
Mlýnech. Tímto bychom byli konečně 100 % vlastníkem rybníka .. 
Okamžitě byl podán návrh na vklad  do KN na  KÚ Nymburce … 

   
 
 

12. 8. se opět štorovalo pro K 1 a to 15 pytlů a toto krmení bylo 
rozvezeno i s léčivem na rybník Nové Mlýny a do Odřepes . 
 

   Byl také uklizen a připraven sklad pro navezení nového obilí, 
abychom měli i příští rok čím krmit. Obilí mělo dobrou kvalitu a tak 
jsme po dlouhé době platili 250,- Kč / q … ( koupeno 66 q ) 
 

    Další krmení by ale mělo být již díky dobrým známostem a vztahům 
 o dost levnější … 
 
  
  Přesto, že v tomto měsíci neproběhla výborová schůze, kuli 
dovoleným , členové výboru byli i přesto v kontaktu a předběžně již 
byly naplánovány termíny výlovů a plán obsádky, jak do revírů tak do 
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Komory na příští rok. Návrh zpracoval zástupce hospodáře p. Šulc a 
vše bylo projednáno s hospodářem p. Vaníčkem … 
 

    V tomto měsíci nás opět, jako    
    v červenci,  zužovala strašná   
    vedra a rtuť teploměru lezla  
    denně hodně přes  30° C. 
    Voda měla i přes 25° C. 
    Jen díky stálým kontrolám a 
    častou manipulací s vodou,   
    jako i denní zapínání čerpadla   
    na Ramenu se zabránilo velkým 
    úhynům ryb v rybnících …. 

 

    Dne 19. 8. proběhla na Ramenu brigáda, kdy se hlavně sekala  
 II. tráva a uklidilo se zároveň již zmiňovaných 66 q obilí .. 
 

 
 
 Všem, kteří se této akce zúčastnili, děkujeme .. Jedním z nich byl také 
 Václav Šafránek, kterému hned druhý den 20. 8. poděkovala sama 
 příroda, jelikož ulovil na jezeru, letos  svého prvního sumce 173 cm.  
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28.  8. jsme při pravidelné kontrole a krmení rybníků provedli i 

zkušební odlov. Na nových Mlýnech a poté v Odřepsích. 
 

 
 
Na obou rybnících byly ryby v dobrém zdravotním stavu, ale hlavně 
se nám podařilo odlovit i plůdek K 1, který už měl většinou přes 
10 cm. Pokud  se nic mimořádného nestane, mohli bychom mít pro 
příští rok kvalitní obsádku na K2 ..   

 
 
 
     

Letošní K1 má v Ø 10 cm… 
   

 
 

 
 

http://crs-libice.webpark.cz 
 
 

pro informaci členů MO ČRS v Libici nad Cidlinou zpracovává  předseda  MO  ČRS  - Lepej Josef 


