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4.2.2015
 V časech, kdy byly povinné brigády byly takřka vždy proházeny příkopky v rybnících. Nyní, kdy na prvém místě je 
brigády zaplatit před možností je odpracovat, již nemá kdo příkopky prohazovat. V Kohutu to již bylo kritické, proto 
byla najata firma s malým bagrem. Dodělávka pak byla provedena ručně.

14. a 15.2.2015
V tyto dny proběhl obvyklý nábor nových členů. Školení a zkoušek se účastnilo 10 zájemců v rybářské organizaci.

8.3.2015
V kinosále proběhla členská schůze naší MO. Ze 189 členů se zůčastnilo pouze 42 členů. To jasně hovoří o zájmu na 
dění v MO. Ovšem pak kdekdo kritizuje kdeco.

21.3.2015
Začlo se s napouštěním rybníků po zimováni.

28.3.2015
Na tuto sobotu byl domluven úklid Kuboně. Sešlo se 17 dospělých i mládeže. Uklidilo se 18 pytlů odpadků. Několik 
pytlů již před námi odklidili pracovníci čerpací stanice.

4.4.2015
Pravidelný odlov Očka po přečkané zimě. Ačkoli zima byla velice mírná tak zmizelo beze stop několik desítek procent 
zimovaných ryb. Kdepak asi jsou?
Shodou okolností v tentýž den dovezli násadu kaprů do Piskoře a Kohuta.

11.4.2015
Tradiční  závody v lovu kaprů a  amurů (letos si  lze ponechat  i  úlovky karasů)  na Kuboni 2.  Byli  jsme zaskočeni 
množstvím účastníků. Do závodu se přihlásilo 43 lovících. Bylo i celkem slušné množství úlovků.

9.5.2015
Memorial Jendy Kudely pro členy našeho kroužku mladých rybářů proběhl na Malém Kuboni. Letos se zůčastnilo 10 
lovících s tímto umístěním:
1.  Vika Antonín             466 cm nalovených ryb
2.  Junková Agáta           160 cm
3.  Roman Dominik        156 cm

6.6.2015
Z důvodu opravy jednoho z mostů přez Říčku bude na nějakou dobu zastaven průtok vody. Z tohoto důvodu se provedl 
odlov ryb z rizikových částí tohoto potoka. Odlov se provedl v celkové délce asi 500 metrů vodního toku. Ryb tam bylo 
hodně.
Hrubý odhad odlovených ryb:
Střevle            300 ks
Tloušť            100 ks
Mřenka           100 ks
Hrouzek            50 ks
Pstruh potoční   10ks

červenec 2015
V hrázích Malé díry byly průsaky. Ze starých desek se zhotovily tarasy a ty se vyplnily bahnem ze dna. Výplň se nechá 
usadit a pak se napustí voda. No, uvidíme co se bude dít.

18.7.2015
V  tento  den  zemřel  Miloš  Havránek.  S  ním  odešel  poslední  zakladající  člen  naší  MO.  Byl  taky  zakladetelem 
pionýrského rybářského kroužku a jeho dlouholetým vedoucím.

16.9.2015
Povodí Odry chystalo vyčištění dna Olešné u spodních mostů. Z tohoto důvodu byl proveden záchranný odlov ryb v 
okolí obou mostů. Ryb tam bylo celkem dost hodně. Odlovené ryby byly vypuštěny do Olešné nad splavem u Biocelu.



3.10.2015
Vsobotu 3.10. lovíme Labuťák. Výlov provádějí hlavně členové našeho kroužku. Slovilo se několik tisíc kapřího potěru. 
Kapříci byli opravdu krásní a velcí. Doufejme, že se dožijí jara.

10.10.2015
V tuto sobotu probíhá hlavní výlov. Vše proběhlo bez problémů. Vylovené ryby vysazené do revírů byly pěkné a zdravé. 
Bude co chytat.


