
Rybník KOCIÁN LOU NÁ  bilancuje rok 2008

 P i ukon ení rybá ské sezóny 2008 na Rybníku Kocián musím vyslovit up ímné
pod kování p edevším mým spolupracovník m, kte í celou dobu pomáhali vytvá et dobré
výsledky letošního roku.  A to, že to jsou op t nejlepší výkony u hlavních ukazatel  sv í

ehledy roku 2008 sledované od roku 2002 na našich webových stránkách.
 Za šest let našeho vlastního podnikání se výlov ryb více než zdvojnásobil a obliba
Kociána stále roste. Za tuto dobu se vyst ídalo složení obsluhy. ada len  co odešli a
jiní, kte í p išli a z stali vytvo ili dobrý kolektiv s cílem zlepšovat podmínky pro p íchozí
sportovní rybá e všech kategorií.
 K propagaci naší práce p isp ly i tyto webové stránky, které již jeden a p l roku
informují o d ní v areálu u Rybá ské bašty v Lou né nad Desnou.
 D kuji srde  nejen výše jmenovaným, ale p edevším kdož p ijížd jí i ze vzdálených
míst regionu s cílem prožít p kný zážitek u vody. V p kném prost edí Jeseník  i s rodinou
odpo inout a p ípadn  si ulovit rybi ku. Snažíme se jim to usnadnit. Škoda, že za ízení
Rybá ské bašty nebylo v poslední dob  v provozu. Nový nájemce dává p íslib, že v nové
sezón  by m lo být vše op t jako d íve.
 Pod kování však pat í i našim dodavatel m tržních ryb. Sami nemáme jinou možnost
než o ekávat, že výborného  pstruha i sivena nám zajistí pan Jaroslav Myška, vedoucí
výroby Pstruha ství z Vysokého Potoka. V roce 2008 nám dodal celkem  4100 kg. Pro
kvalitního kapra máme dodavatele Rybá ství Litomyšl s.r.o. a naším p íznivcem je Jindra
Groulík, vedoucí odbytu. V etn  váno ních kapr  nám expedoval 1300 kilogram  kapr  a
siven .
 Nem li bychom opomenout pod kovat Obecnímu ú adu Lou ná nad Desnou za

íze  k naší innosti a pop át Ing.Pavlu Martínkovi ke zvolení lenem rady olomouckého
kraje. Jako starosta naší obce má velký podíl na získání r zných dotací a prost edk ,
které adí Lou nou k úsp šným obcím ve zlepšování podmínek života ob an .

Lou ná nad Desnou 27. prosince 2008

                       Antonín Kaláb, p edseda ZO AVZO TS R  Kocián Lou ná nad Desnou


