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   V roce 2018 jsme požádali o přidělení čísla popisného pro náš sklad materiálu. Číslo nám bylo 
přiděleno. A to 946.

16.2.2019
   V sobotu 16.2. proběhlo školení a zkoušky zájemců o členství v rybbářské organizaci. Přihlásilo 
se 14 zájemců. Zkoušky úspěšně absolvovali všichni.

31.3.2019
   Členská schůze proběhla tradičně v sále paskovského kina. A stradičně nízkou účastí. Z 226 členů 
bylo přítomno36.

6.4.2019
   Každoroční úklid Kuboně byl letos spojen s prořezáním dřevin kolem příjezdu ke Kuboni 1. 
Hrozilo nebezpečí, že při dovozu násadových ryb nebude jak projet. Akce se účastnilo 8 rybářů.

13.4.2019
   Jarní výlov Očka. Výsledek přezimování ryb byl uspokojivý. Vydra se moc nečinila. Navzdory 
mizernému počasí byloi dost lovících, taže vše proběhlo v poklidu.

4.5.2019
   Závody na Kuboni 2. Letos s několika novinkami. Možno si ponechat karasy (byl uloven 1) a 
jednoho kapra do horní míry 70 cm. Amur musí zpět do vody. Počasí bylo obstojné, úlovky však 
mizivé. Vítězným úlovkem byl amur velký 90 cm. Krom něj pak jen několik kaprů kolem 40 cm.

16.5 2019
   Opět nám vykradli chatu. Pachatel se vlámal prěs dveře a ukradl nějaké to nářadí. Vzniklá škoda 
činí něco přes 70 tisíc kč. Pachatel byl dopaden, leč bez lupu a bez peněz.

20.5.2019
   Memoriálu Jendy Kudely se účastnilo 6 členů našeho kroužku. Vítězem se stal Daniel Klučár se 
187 cm nalovených ryb. Děcka si celkem zachytala. Nějakou tu rybu chytil každý. Smutná je ale 
nízká účast lovících.

Září 2019
   Konečně došlo k řešení zaneseného toku Olešné nad splavem u Biocelu. Jako první krok bylo 
odlovení ryb od splavu po první most. Ryb tam bylo mizivé množství. Zato několik nor od bobrů a 
vyder. Pak následovalo bagrování dna od splavu po konec asfaltové cesty. Vybagrován byl rovněž 
prostor pod splavem.



11. a 12. 10.2019
   V pátek proběhl  výlov Labuťáku. Ročku kapra a lína bylo mnoho,  avšak drobného vzrůstu. 
Rovněž se tam ocitlo několik desítek candátů.
   Hlavní výlov se uskutečnil v sobotu za účasti veřejnosti. Slovených kaprů bylo dost, ale poměrně 
malých. Byli rozvezeni do naších revírů dle zarybňovacího plánu.


