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                        Rybářský zpravodaj č. 6Rybářský zpravodaj č. 6Rybářský zpravodaj č. 6Rybářský zpravodaj č. 67777    
                        MO ČRS v Libice nad Cidlinou  

                listopadlistopadlistopadlistopad 2009 2009 2009 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

    

    

    

                                                                                                                     
     6.    6.    6.    6.    11111111.  2009  .  2009  .  2009  .  2009  ----    výborová schůze MOvýborová schůze MOvýborová schůze MOvýborová schůze MO    

    

Výbor řešil odvolání pana JakoubkVýbor řešil odvolání pana JakoubkVýbor řešil odvolání pana JakoubkVýbor řešil odvolání pana Jakoubka, proti trestu od DK MO ČRS za přestupek protia, proti trestu od DK MO ČRS za přestupek protia, proti trestu od DK MO ČRS za přestupek protia, proti trestu od DK MO ČRS za přestupek proti    

Rybářskému řádu a Zákonu o rybářství. Výbor potvrdil trest, který vydala DK.Rybářskému řádu a Zákonu o rybářství. Výbor potvrdil trest, který vydala DK.Rybářskému řádu a Zákonu o rybářství. Výbor potvrdil trest, který vydala DK.Rybářskému řádu a Zákonu o rybářství. Výbor potvrdil trest, který vydala DK.    

Dále se vyhodnocovaly výlovy chovných rybníků . Výbor konstatoval, že proběhlyDále se vyhodnocovaly výlovy chovných rybníků . Výbor konstatoval, že proběhlyDále se vyhodnocovaly výlovy chovných rybníků . Výbor konstatoval, že proběhlyDále se vyhodnocovaly výlovy chovných rybníků . Výbor konstatoval, že proběhly    

vvvv    poklidu, bez zranění a ke spokojenosti všech přítomných, jelikož i vylovené ryby poklidu, bez zranění a ke spokojenosti všech přítomných, jelikož i vylovené ryby poklidu, bez zranění a ke spokojenosti všech přítomných, jelikož i vylovené ryby poklidu, bez zranění a ke spokojenosti všech přítomných, jelikož i vylovené ryby 

byly zdravé a bylo jich dostatek jak pro vysazení do revíru, tak do komorybyly zdravé a bylo jich dostatek jak pro vysazení do revíru, tak do komorybyly zdravé a bylo jich dostatek jak pro vysazení do revíru, tak do komorybyly zdravé a bylo jich dostatek jak pro vysazení do revíru, tak do komory....    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

   13131313....    11111111.  2009.  2009.  2009.  2009        ----    Aktiv předsedů a hospodářů zAktiv předsedů a hospodářů zAktiv předsedů a hospodářů zAktiv předsedů a hospodářů z    okresu Nymburkokresu Nymburkokresu Nymburkokresu Nymburk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Zástupci MO zZástupci MO zZástupci MO zZástupci MO z    okresu Nymburk se sešli  okresu Nymburk se sešli  okresu Nymburk se sešli  okresu Nymburk se sešli  

jako pokaždé vjako pokaždé vjako pokaždé vjako pokaždé v    restauraci na TARASE restauraci na TARASE restauraci na TARASE restauraci na TARASE 

vvvv    17,00 hodin. Předsedající pan 17,00 hodin. Předsedající pan 17,00 hodin. Předsedající pan 17,00 hodin. Předsedající pan 

ŠimůnekŠimůnekŠimůnekŠimůnek    hospohospohospohospodář MO Nymburk a dář MO Nymburk a dář MO Nymburk a dář MO Nymburk a 

zároveň hospodář SÚS Praha nás zároveň hospodář SÚS Praha nás zároveň hospodář SÚS Praha nás zároveň hospodář SÚS Praha nás 

seznámil sseznámil sseznámil sseznámil s    novinkami z hospodářském novinkami z hospodářském novinkami z hospodářském novinkami z hospodářském 

odboru SÚS, ale také se zde hlavně odboru SÚS, ale také se zde hlavně odboru SÚS, ale také se zde hlavně odboru SÚS, ale také se zde hlavně 

probrala nově doporučená metodika probrala nově doporučená metodika probrala nově doporučená metodika probrala nově doporučená metodika 

pro rybářskou stráž. pro rybářskou stráž. pro rybářskou stráž. pro rybářskou stráž. Zástupci MO byli Zástupci MO byli Zástupci MO byli Zástupci MO byli 

také upozorněni na Metodický pokyn také upozorněni na Metodický pokyn také upozorněni na Metodický pokyn také upozorněni na Metodický pokyn 

kkkk    registraci hospodářství u přregistraci hospodářství u přregistraci hospodářství u přregistraci hospodářství u příslušné íslušné íslušné íslušné 

Krajské veterinární zprávy vKrajské veterinární zprávy vKrajské veterinární zprávy vKrajské veterinární zprávy v    souvislosti zsouvislosti zsouvislosti zsouvislosti z    produkcí plůdku a rybích násad, který produkcí plůdku a rybích násad, který produkcí plůdku a rybích násad, který produkcí plůdku a rybích násad, který 

bude vbude vbude vbude v    budoucnu zcela nutný. Celá problematika řeší případný výskyt nákazy budoucnu zcela nutný. Celá problematika řeší případný výskyt nákazy budoucnu zcela nutný. Celá problematika řeší případný výskyt nákazy budoucnu zcela nutný. Celá problematika řeší případný výskyt nákazy 

vvvv    chovném zařízení a další vazby schovném zařízení a další vazby schovném zařízení a další vazby schovném zařízení a další vazby s    tímto problémem spojené.tímto problémem spojené.tímto problémem spojené.tímto problémem spojené.    
    

   14.14.14.14.    11111111.  2009  .  2009  .  2009  .  2009  ----    Oprava marinOprava marinOprava marinOprava maringotky na Nových Mlýnech a vyházení stokygotky na Nových Mlýnech a vyházení stokygotky na Nových Mlýnech a vyházení stokygotky na Nových Mlýnech a vyházení stoky    
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Celou akci Celou akci Celou akci Celou akci si si si si zorganizoval Luboš Čuda szorganizoval Luboš Čuda szorganizoval Luboš Čuda szorganizoval Luboš Čuda s    Láďou Šulcem. Maringotka se po letech začala Láďou Šulcem. Maringotka se po letech začala Láďou Šulcem. Maringotka se po letech začala Láďou Šulcem. Maringotka se po letech začala 

propadat a tak se muselpropadat a tak se muselpropadat a tak se muselpropadat a tak se museloooo vyměnit  vyměnit  vyměnit  vyměnit několik několik několik několik pražcpražcpražcpražcůůůů, na kterých tato maringotka již léta , na kterých tato maringotka již léta , na kterých tato maringotka již léta , na kterých tato maringotka již léta 

stojí.stojí.stojí.stojí.    Tuto Tuto Tuto Tuto prácipráciprácipráci zajistil Čuda L., Čuda Z., Šulc L., Lepej J. Do rybníka na vyházení stoky  zajistil Čuda L., Čuda Z., Šulc L., Lepej J. Do rybníka na vyházení stoky  zajistil Čuda L., Čuda Z., Šulc L., Lepej J. Do rybníka na vyházení stoky  zajistil Čuda L., Čuda Z., Šulc L., Lepej J. Do rybníka na vyházení stoky 

se vydala druhá skupina pod vedením Radka Czecha.  Tuto práci dále zajistil pan se vydala druhá skupina pod vedením Radka Czecha.  Tuto práci dále zajistil pan se vydala druhá skupina pod vedením Radka Czecha.  Tuto práci dále zajistil pan se vydala druhá skupina pod vedením Radka Czecha.  Tuto práci dále zajistil pan 

Špičák, Velek T., a páni Loubkové zŠpičák, Velek T., a páni Loubkové zŠpičák, Velek T., a páni Loubkové zŠpičák, Velek T., a páni Loubkové z    Choťánek. Všem těmto patří poděkování ….Choťánek. Všem těmto patří poděkování ….Choťánek. Všem těmto patří poděkování ….Choťánek. Všem těmto patří poděkování ….    
    

   15.15.15.15.    11111111.  2009  .  2009  .  2009  .  2009  ----    výsavýsavýsavýsadba olší a jasanůdba olší a jasanůdba olší a jasanůdba olší a jasanů    
    

Tuto práci zajistil Mirek a Pavel Veselovi, kterým pomohl Láďa Šulc a Lepej Josef.Tuto práci zajistil Mirek a Pavel Veselovi, kterým pomohl Láďa Šulc a Lepej Josef.Tuto práci zajistil Mirek a Pavel Veselovi, kterým pomohl Láďa Šulc a Lepej Josef.Tuto práci zajistil Mirek a Pavel Veselovi, kterým pomohl Láďa Šulc a Lepej Josef.    

    

Doufejme, že tato nelehká práce nebyla zbytečná a IŽP bude sDoufejme, že tato nelehká práce nebyla zbytečná a IŽP bude sDoufejme, že tato nelehká práce nebyla zbytečná a IŽP bude sDoufejme, že tato nelehká práce nebyla zbytečná a IŽP bude s    naši prací spokojena.naši prací spokojena.naši prací spokojena.naši prací spokojena.    
    

   15.15.15.15.    11111111.  2009  .  2009  .  2009  .  2009      

    

    Někdo sázel stromky, jiní zase lovili ryby.   Někdo sázel stromky, jiní zase lovili ryby.   Někdo sázel stromky, jiní zase lovili ryby.   Někdo sázel stromky, jiní zase lovili ryby.                                                                                                                                                                                                                                                   

Tuto krásnou štiku ulovil Aleš Jizba na řece Tuto krásnou štiku ulovil Aleš Jizba na řece Tuto krásnou štiku ulovil Aleš Jizba na řece Tuto krásnou štiku ulovil Aleš Jizba na řece 

na TWISTERA velikosti č. 3 a na silon na TWISTERA velikosti č. 3 a na silon na TWISTERA velikosti č. 3 a na silon na TWISTERA velikosti č. 3 a na silon Ø 0,14 Ø 0,14 Ø 0,14 Ø 0,14 

mm. mm. mm. mm. Měřila rovných 90 cm a vážila prý cca Měřila rovných 90 cm a vážila prý cca Měřila rovných 90 cm a vážila prý cca Měřila rovných 90 cm a vážila prý cca 

5,5 kg.5,5 kg.5,5 kg.5,5 kg.        Štika byla po změření puštěna zpět Štika byla po změření puštěna zpět Štika byla po změření puštěna zpět Štika byla po změření puštěna zpět 

do rdo rdo rdo reeeevíru. Jak se řvíru. Jak se řvíru. Jak se řvíru. Jak se říká : „ Klobouk dolů íká : „ Klobouk dolů íká : „ Klobouk dolů íká : „ Klobouk dolů přpřpřpřeeeedddd    

takovým lovcem“. Kdo jiný by takovou takovým lovcem“. Kdo jiný by takovou takovým lovcem“. Kdo jiný by takovou takovým lovcem“. Kdo jiný by takovou 

krásnou štiku vkrásnou štiku vkrásnou štiku vkrásnou štiku v    naši MO pustil ??naši MO pustil ??naši MO pustil ??naši MO pustil ??????????????????    

    

    

   17.17.17.17.    10101010.  2009  .  2009  .  2009  .  2009  ---- hospodářský odlov přívlačí na příkopě hospodářský odlov přívlačí na příkopě hospodářský odlov přívlačí na příkopě hospodářský odlov přívlačí na příkopě    

    

Na poslední výborové schůzi padl návrh na hospodářský odlov dravců přívlačí na Na poslední výborové schůzi padl návrh na hospodářský odlov dravců přívlačí na Na poslední výborové schůzi padl návrh na hospodářský odlov dravců přívlačí na Na poslední výborové schůzi padl návrh na hospodářský odlov dravců přívlačí na 

revíru 411revíru 411revíru 411revíru 411    170 170 170 170 –––– pouze na příkopě a to jenom v pouze na příkopě a to jenom v pouze na příkopě a to jenom v pouze na příkopě a to jenom v    důsledku nízkého stavu vody a důsledku nízkého stavu vody a důsledku nízkého stavu vody a důsledku nízkého stavu vody a 

možného vymrznutí dravců. Výbor smožného vymrznutí dravců. Výbor smožného vymrznutí dravců. Výbor smožného vymrznutí dravců. Výbor s    odlovem souhlasil a prostřednictvím nástěnek odlovem souhlasil a prostřednictvím nástěnek odlovem souhlasil a prostřednictvím nástěnek odlovem souhlasil a prostřednictvím nástěnek 

pozval členy na tuto akci. Nakonec se zúčastnilo 7 členů, kterým se podařilo odlovit pozval členy na tuto akci. Nakonec se zúčastnilo 7 členů, kterým se podařilo odlovit pozval členy na tuto akci. Nakonec se zúčastnilo 7 členů, kterým se podařilo odlovit pozval členy na tuto akci. Nakonec se zúčastnilo 7 členů, kterým se podařilo odlovit 

        



 3 

pouze 2 štiky kolem 50 cm, kterpouze 2 štiky kolem 50 cm, kterpouze 2 štiky kolem 50 cm, kterpouze 2 štiky kolem 50 cm, které byly puštěny do jezera. Celé akce se zúčastnil é byly puštěny do jezera. Celé akce se zúčastnil é byly puštěny do jezera. Celé akce se zúčastnil é byly puštěny do jezera. Celé akce se zúčastnil 

hospodář pan Vaníček L. a jeho zástupce pan Šulc Ladislav.hospodář pan Vaníček L. a jeho zástupce pan Šulc Ladislav.hospodář pan Vaníček L. a jeho zástupce pan Šulc Ladislav.hospodář pan Vaníček L. a jeho zástupce pan Šulc Ladislav.    

    

                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

            Letošní stav vody vLetošní stav vody vLetošní stav vody vLetošní stav vody v    jezeru a tím pádem i na příkopě je velice kritický. Celé léto jezeru a tím pádem i na příkopě je velice kritický. Celé léto jezeru a tím pádem i na příkopě je velice kritický. Celé léto jezeru a tím pádem i na příkopě je velice kritický. Celé léto 

prakticky nepršelo. Jaký je stav, je vidět na fotografii příkopu. prakticky nepršelo. Jaký je stav, je vidět na fotografii příkopu. prakticky nepršelo. Jaký je stav, je vidět na fotografii příkopu. prakticky nepršelo. Jaký je stav, je vidět na fotografii příkopu. Lekníny i stulíky jsou jen Lekníny i stulíky jsou jen Lekníny i stulíky jsou jen Lekníny i stulíky jsou jen 

na blátě.na blátě.na blátě.na blátě.        Snad se voda ještě stačí do zámrzu trošku dotáhnoutSnad se voda ještě stačí do zámrzu trošku dotáhnoutSnad se voda ještě stačí do zámrzu trošku dotáhnoutSnad se voda ještě stačí do zámrzu trošku dotáhnout     . . . .    

        

        CelýCelýCelýCelý listopad se ještě přikrmovalo na    listopad se ještě přikrmovalo na    listopad se ještě přikrmovalo na    listopad se ještě přikrmovalo na       

  všech komorách, hlavně pak na plůdkové  všech komorách, hlavně pak na plůdkové  všech komorách, hlavně pak na plůdkové  všech komorách, hlavně pak na plůdkové    

  Steklici. Teplota byla v  Steklici. Teplota byla v  Steklici. Teplota byla v  Steklici. Teplota byla v    tento měsíc tento měsíc tento měsíc tento měsíc     

  dlouhodobě  dlouhodobě  dlouhodobě  dlouhodobě        nadprůměrná. Přes den se nadprůměrná. Přes den se nadprůměrná. Přes den se nadprůměrná. Přes den se     

  teploty  teploty  teploty  teploty        pohybovaly pohybovaly pohybovaly pohybovaly ještě ještě ještě ještě kolem 13° Ckolem 13° Ckolem 13° Ckolem 13° C    ....                                                

    
propropropro informaci členů MO ČRS v informaci členů MO ČRS v informaci členů MO ČRS v informaci členů MO ČRS v    Libici nad CidLibici nad CidLibici nad CidLibici nad Cidlinoulinoulinoulinou        

zpracovává zpracovává zpracovává zpracovává     dle dle dle dle časových časových časových časových možností možností možností možností     předseda předseda předseda předseda         

        MO MO MO MO ---- L L L Lepej Josefepej Josefepej Josefepej Josef        

        

     


