Výlov rybníka
Dne 1.4.2017 se uskutečnil „historický“ výlov Kulového rybníka. Tento výlov byl první fází v plánované
revitalizaci rybníka, která by měla obsahovat celkové odbahnění, vybudování břehů a výstavbu nového stavidla.
Na toto byly, po několika neúspěšných žádostech o dotaci, vyčleněny finanční prostředky z rozpočtu obce.
Celkově se akce vydařila víc jak na 100% ve všech směrech, ať už se jednalo o počasí, zájem občanů a
v neposlední řadě o vylovené ryby. Na to, že se prakticky každý rok do podzimu vychytá vše, co se na jaře vysadí,
jsme byli příjemně překvapeni množstvím ryb i jejich kvalitou.
Bylo tedy vyloveno:
•
•
•
•
•
•

52 kaprů
14 štik
7 amurů
1 tolstolobik
1 úhoř
cca 40 kg karasů

Je škoda, že nám některé ryby jako candáti, cejni nebo i kapitálni štiky lekli při letních parnech před dvěma lety,
druhové zastoupení mohlo být pestřejší. I přes problémy s malou hloubkou vody nebo letošní tuhou zimou, kdy
jsme naměřili tloušťku ledu až 25 cm, byly všechny vylovené ryby ve výborné kondici a u kaprů se míra
pohybovala okolo 60 cm.
Děkujeme všem, kteří se na přípravě a uskutečnění této akce podíleli, ať už se jednalo o členy spolku,
naše ženy, které si vzaly na starost přípravu občerstvení a jeho prodej nebo jen příznivce a kamarády, kteří nám
pomohli se zajištěním dalších důležitých věcí nebo dle potřeby přiložili ruku k dílu.
Zvláštní poděkování patří za prvé našemu Sboru dobrovolných hasičů Velké Albrechtice, kteří nám
pomáhali a dva dny se starali o zajištění dostatečného množství čerstvé vody pro vylovené ryby a mytí zařízení,
a za druhé děkujeme panu Vysockému z Bílovce, který hospodaří na Třech rybnících, zapůjčil nám potřebné
vybavení pro výlov a hlavně byl přítomen a radil nám při samotném výlovu. Také díky tomu, nedošlo k žádným
úhynům nebo škodám na rybách a výlov proběhl hladce.
Teď už si jenom přejeme, aby firma vybraná ve výběrovém řízení, provedla veškeré práce s revitalizací
kvalitně a „co nejrychleji“ tak, abychom se již brzy mohli sejít na novém zahájení rybářské sezóny a jak
plánujeme, i v rozšířené sestavě členů našeho rybářského spolku.
Petr Dostál
předseda spolku

