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Rybářský zpravodaj  č. 43 
 

       MO ČRS  Libice nad Cidlinou  
 

            listopad  2007                                                    
                

   
 Celá I. dekáda měsíce listopadu byla  teplotně nadprůměrná a tak nebyl 
problém i po dušičkách najít v našich okolních lesích takovéto pěkné houby.                                                            
______________________________________________________________ 
                                                                               
    Listopad je hlavně o kontrolách                                                                   
komor, kdy se modlíme, aby byl co         
nejrychleji napuštěn Žehuňský rybník 
a nám pak šla voda do všech 
komorových rybníků pravidelně. Při 
těchto obchůzkách občas najdeme 
kapříka na břehu ( viz foto ), kterého 
vytáhla volavka. Škody, které nám i 
tento rybožravý predátor způsobuje, 
nejsou zrovna malé.                                                                                                                                            

 
 Kontrolují se i revíry, kdy je krom 
pytlačení důležité zachytit případný 
úhyn ryb, které se sem vysadily 
z podzimních výlovů.. 
Jako každý rok, mají i letos o lokalitu 
JEZERO v tuto dobu  zájem kormoráni.  
Takže pouhá přítomnost stačí k jejich 
poplašení a většinou se dají na úprk. 
Škody, které nám v minulosti nadělal 
Kormorán, jdou  do desítek tisíc. 
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Tímto prosíme všechny členy, aby při zjištění výskytu Kormorána na našich 
revírech v jakémkoli množství, tuto skutečnost okamžitě hlásili hospodáři 
nebo kterémukoli členu výboru, kteří budou kontaktovat myslivecké sdružení 
k zahájení případného odlovu. Předejde se tak zbytečným ztrátám na rybách. 
_____________________________________________________________ 
 
 
 

 8.11. 2007   
 
jsme ještě rozváželi krmení na komorové rybníky, neboť jak v Odřepsích, tak 
na Steklici nám ryby stále krmení berou. Hlavně K 1 na Steklici. 
Přítok se musí stále čistit a kontrolovat. 

 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Práce na stavbě mostu směr Jičín zatím pokračují bez 
jakýchkoli problémů i při mírném snížení stavu vody. 
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15. 11. 2007 
 
  jsme však při pravidelné kontrole Steklice zjistili, že si stavební firma, která 
zde provádí stavbu nového mostu přes Lánskou struhu, vypomohla tím, že si 
zvedla stavidlo u Nových Mlýnů a ze struhy nám utekla skoro všechna voda. 
Domníváme se, že všechny ryby, které jsme sem dali z podzimních výlovů, 
jsou splavené v MO Pátek. Celou záležitost nahlásil předseda okamžitě na 
odbor životního prostředí a když se zjistilo, že tento úřad nedal žádné 
povolení k manipulaci s vodou, celá záležitost se ještě nahlásila Policii ČR. 
Druhý den jel p. Šulc podepsat výpověď  na Policii do Poděbrad . 
 

17. 11. 2007 
 
  jsme opět kontrolovali stav vody na Lánské struze a stav se o hodně zlepšil. 

 
 

21. 11. 2007  
 
   nás kontaktoval vedoucí stavby mostu Ing. Ivo Hodovský a nabídl řešení 
vyrovnání se s naší organizací za únik ryb, který byl zaviněn neoprávněnou 
manipulací stavidlem na Nových Mlýnech. Tohoto setkání se účastnil předseda 
MO p. Lepej Josef a zástupce hospodáře p. Šulc Ladislav. 
Myslíme si, že k dohodě rozhodně došlo a máme dobrý pocit z přístupu této 
stavební firmy z Brna. Uvidíme, jak se nám podaří celou záležitost dořešit .  
 

28. 11. 2007 
 
  Foto  z poslední listopadové kontroly na 
Steklici, kdy nás navštívily i první 
mrazíky. 
Stav vody byl nastaven do normálu. 
 
 
         http://crs-libice.webpark.cz 

 
 

pro informaci členů MO ČRS v Libici nad Cidlinou  
 

zpracovává  předseda  MO  ČRS  - Lepej Josef     

 


