
Pytlačí. A rybáři
Vayá,iEql,poufalí

Rybářům ve vranovicich došla trpě|ivost.
vyzvou k dopadeníse snažízastrašit pytláky,
Podle všehojde o,,domácí., kterO lov rýĚ iivi.''
ADÉLAJELÍNKOVÁ cbodt do práce a némali Deni

,e, Ták je shanéjj. kde;e'd, "fekl muz, Podle jeho s]ov do
konce múzejrl o bwalé členv
rybátskéhosVazu,

TŤest nad pět tisíc
osloveni ]idé si j§ou téměi iis-ii tlm. kdo za nelega]nim']o,
vem §toj', Pvt]akv a]é ĎnrřĚ
bujj dopadnoui pij dnu. ..Po,
tř€bujeme, aby doje]i policisté
a ty L'di chyŤiIl, Je nutneiené
]at zastraŠit," sdélit Dorvbnv
Doda l ále. ,e poláp€ni p},t]akú

,.Když se setl,€me s p},tlá.
kem, Většinou Vo]áme Dolicji
Ten čJovék nékdv zúsůne há
misté A nékdy uteae.'. DŤj_
znal rybá_r, Lid€ z rybaiik€
stráze provini]cům zpravidla
]en sebelou udlce a naloÝenÁ
ryby, Lovci bez povolenkv
totiž můžou byt neb€zoeani

.,Jednou rsrne ch!Ťili m ,F
ukrajinske narodnosti, v!Ťa.
dal hrůzostŤašné. Tak i;;p
sebralj Jenom udici a ;vbvPolicisty jshe nevolali,''
vzpomné] porybnv, obdoi,.
ných připadů je alé málo, Po,
rybným se daři kontrolovat

yřažor,ic? - oni musl Dlatit
povolenku, Jin j chytájj z;darmo, Jako nespravedlnost
označují !Ťanovičtí lvbáři
p},tláč€nl, ktere se V oból oo_
sl€dni dobou silné rorno ln
h't]áúů si Všlmli nékt€Ii 7 rv.
báiú, Ti s poÝolenkou Do.jie
njch]oVnacelnoDoznail -

,,Rybai, ktery-má p;volen
ku, pozná človéka. který chv
tá nezákonne, v torn rpviril
kde §e to p}tlačeni děie. třebá
nenipovolené vtáčeĎí a oni to
délají," uvedi jed€n z člénú
vranovické rybářské §tláže,
Zůstal v anonymitě. reilakce
jehojménoale zná,

K zastrasenl pvtláků má
sloužit pobldka k pomoci s
chycenim vinrků, objevj]á sé
na weboýých shrinkach Vrá
novic, ,,Výzvu isme na strán_
ky dali hlawě pťoto. abv se
p}tláci dozvěděti, že o nicň vi_
me, A ze po nich půidelne...
prozťadil rybář, V tamnich
Ťybnlclch podle n€i Dviláil
mladrci, kteiL si trmio ljlirso.
bern vvdéláváil

,,Nejsplš to délajl lidi od
sud, Dvaceti]eh kLuci, .ó né

hlavné vlastni čIeny, A to, iak
dodržuj j pravidla lo!,ir.
, PŤestupky týkajjci se ryba_
renl proto z valné časti zoů,
sobili zaregisřovani rybáii,
.,Kontro]v Drovádime < n
bářskou stráži. vétšinou ná
Ťázime na rybáre s Dovolen
kou, Ti obvykle poruiuii sta_
novenou dobu lovu.'' Ulc.llá
breclavska policeini mluvil
Kamila HaraštoVá.

Podle ni je usvédčení v
tomto případě téžko dosáži-
telné, ,,c€na Dezákonně nalo,
vených ryb bv s€ mus€la bo
hybovat nad Déti tisici kón;n
To je dost ojedinělé... dodálá
I]amštová s tim, že pyt]ačeni
zvér€ je hodnoceno jako trest-
ny cú mnohem častéii

vranovické ale nesužuie
jen p},tlaceni ryb. Policisté šev posledních čtmácti dnech
zabývaji někotika knádežemi,
v obci se ztŤátila kolá, popél.
nrce j §távebni máterlál sla_
rosta obce Jan Helitař mluvi
jasné, ,,Vždy se to aléie v ob
dob] prázdnin, Podk ňé ide ó
poulianj k}imjnalitu. kte;a ie
už za hmnjci tolerance á ;á
}ranici tresLné timosti,.' po_
znám€nal, Zároveň Dřiznal. žé
pytlačenl v tamnlch vodacti_
hlavné Ý oblastl b},valé pi9
kovny, predstavu,e u2 il];D_
hou dobuproblém, na kterv ie
trcba upozomit, lía!.né n!,rii,
kdy ]ovnabralna jntenzité,


