
HISTORIE  A  SOU ASNOST  *    Rybník KOCIÁN  LOU NÁ  -  2017

lenská sch ze 17.2.2017 zam ená na zpracování koncepce rozvoje a innosti  pro
svých  31 len  AVZO p ijala odpovídající usnesení.  Potvrdila zapsání  od 31.10.2015
do Rejst íku M .soudu v Praze Rybníka Kocián Lou ná jako pobo ný spolek AVZO R.
Zimní lov na dírkách trval jen 6 dní  po dobu mraz  jako experiment  22.- 27.2.2017.
Vyloveno bylo  22 kg pstruha,  7 povolenek a  2 586  K  tržeb. Byla to u nás novinka .
Zavedení  EET od 1.b ezna. Po složitém dopln ní podmínek, ú elu, výše tržeb podle
posouzení  FÚ kraje Olomouc  bylo rozhodnuto.  Denní záznamy až do 18. listopadu
dosáhly  celkem  769 903 K  tržeb.  Náklady na zavedení však p ekro ily  15 tisíc K .
Za átek sezóny a slavnostní  otev ení  Rybníka Kocián 23.b ezna  bylo p i  zásob
400 kg pstruha  35 kg kapra. Návšt vník m byla p edstavena  TONI KA, vodníkova
družka,  stojící  u Rybá ské bašty, když ji starosta OÚ Sembdner  takto pojmenoval.
Za átky sportovního rybolovu byly do konce dubna velmi slabé jen  154 kg pstruha.

isp l  k tomu  neš astný výtok vody pod silnicí u hráze a rozhodnutí  OÚ Lou ná od
13.dubna  vylovit ryby, vypustit vodu  a  pozd ji  bude zapo ato s opravami.
Katastrofální ešení  : ihned byly sníženy ceny lovených ryb o 30 % a snaha  nejd íve
vylovit  ryby.  P esunuta  p itom podzimní sout ž mladých rybá  na za átek kv tna.
Rozborem vytékající vody byla zjišt na pravá p ina.  Prasklý hlavní p ítok vodovodu
pod silnicí  z Kout  do Šumperka  byl opraven a vylou il nutnost opravy hráze.  Do
15.kv tna  z stala v rybníku zásoba  jen  80 kg pstruha a celkovou ztrátu hospoda ení,
spojenou s tímto nechutným p ípadem,  p es 13 tisíc korun musíme oželet.
ZÁCHRANA  SEZÓNY  2017 : nastává zm nou situace a dovozem 400 kg pstruh  dne
15.kv tna.  Do za átku prázdnin zájem rybá  postupn  nar stal.  Dovezeno  kapr
400 kg,  další  pozd jší  dodávky  pstruha  a výlov ítal již 1 000 kg.
    Skute ný obrat nastává ve  dvou letních m sících. Vydáno p es  1000 povolenek,
pr rn  denn   17 °  s denním výlovem  32 kg ryb.  Po así tomu p ispívá a nejsou
žádné potíže s dopl ováním zásob. Do konce zá í již výlov v etn  ostatní  spot eby
na  uzení , úhyn , deputát   dosáhnul  3 470 kg ryb.  Po etná  návšt va  rybá   a
ostatních host   v zájmu jejich spokojenosti  p edstavuje zna né vytížení obsluhy.
Sobotní prodej  uzených ryb byl za rok  157 kg, stejný jako rok p edtím.  Naopak
prodej piva  Šeráku  5 600 lahví, byl o 1 500 kus  nižší.  Úsp šný byl  i váno ní  pro-
dej   kapr   677 kg , ve stejné výši jako roky p edešlé.  Pokládáme za  náš úsp ch
dosažení  celkového prodeje  70 232 kg ryb na Kociánu  od za átku roku  2001.
Do p íští sezóny  2018 z stává v rybníku zásoba  330 kg pstruha  a  60 kg kapra.
ST ELECKÉ A SPORTOVNÍ  AKCE :
Jarní  cena  Lou né  23.4.2017 v Šumperku. 26.ro ník této d íve oblíbené sout že
ve  sportovní pistoli z ejm  byl již poslední. Trvale malý zájem 8 st elc , z toho byli
naši  t i  z Lou né p isp lo  k rozhodnutí  již  dále nepokra ovat.
PARKOVÝ  B H   2017 v zámeckém parku byl již 7.ro ník (PARKOVÁ CH ZE -5.ro ník)
Výjime ný byl tím, že do rána napadlo 40 cm sn hu. Po adatel m se poda ilo p ipravit
trasu p es obtíže. Závodníci všech kategorií zvládli sout ž a spokojenost p ineslo až
vyhodnocení v teple Kulturního domu Lou ná. Návšt va r.2016 byla 170 závodník ,
letos o  celých  100 nižší. Ceny a odm ny závodník m jako obvykle.
SOUT Ž  MLADÝCH  RYBÁ  Lou né 2017 – 7.ro ník. Ú ast  12 mladších – 5  starších.
Úsp šná sout ž dne 6.kv tna  - p esunuta ze zá í pro nutný výlov  - vyloveno  85 kg.
SOUT Ž MLADÝCH RYBÁ  2017 – 5.ro ník D tských domov  Olomouckého kraje.
Oblíbená sout ž p i ú asti  14 mladších a 14 starších závodník . Výlov  69 kg pstruh .

kné odm ny, bohaté ob erstvení a celková spokojenost. P ipraveno i v roce 2018.
Zapsal p edseda na Rybníku Kocián Antonín Kaláb


