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4.2.2012
Proběhl nábor nových členů do řad naší MO. Akce sestávala z úvodního školení ze stanov a rybářského řádu. Získané 
znalosti byly prověřeny závěrečným testem. Bylo přijato 10 nových členů.

23.2.2012
Na veřejném zasedáni paskovského městského zastupitelstva byla schválena naše žádost o dotaci na úpravu prostranství
u rybářské boudy.Tato dotace činí 30 000 kč. Za tyto peníze bude zhotoveno venkovní posezení pro širokou veřejnost.

25.2.2012
V prostorách  komunitního  centra  se  uskutečnil  tradiční  myslivecko  rybářský  ples  pořádaný spolu  s  paskovskými 
myslivci. Čistý výnos z tohoto plesu činil pro naší organizaci 9 000 kč.

11.3.2012
V budově kina se konala členská schůze naší MO. Zprávu očinnosti za rok 2011 a nástin úkolů pro tento rok přečetl  
předseda Miloš Mikeska.. Zprávu o hospodaření jednatel Petr Baďura. Zprávu revizní komise pak její člen Petr Bertha.

Březen 2012
Koncem měsíce března byly provedeny kontrolní odlovy na Říče, Oprechtickém potoce a na Mlýnském náhonu. S tímto
výsledkem. V Oprechtickém potoce 4 ks. dospělých pstruhů a několik desítek ročních pstruhů. V Říčce asi 200 ks. 
ročních pstruhů a v Mlýnském náhonu nebylo nic podstatného.

1.4.2012
Rybníky jdou na vodu. S výjimkou Očka, které bylo na vodě i přes zimu. 

14.4.2012
Kontrolní výlov Očka po přežité zimě. Očko zůstalo přes zimu na vodě jako komora pro mateční i mladší ryby. Zimu 
přečkaly v dobré zdavotní kondici. Úhyn byl zcela minimální až zanedbatelný. Příčinou tohoto dobrého výsledku by 
mohl být pozdní příchod mrazů a tím i zamrznutí hladiny. Ryby tudíž měly čas v klidu zazimovat a zalednění netrvalo 
příliš dlouho.

28.4.2012
Závody na Ostravici 2A/2. Rybami počítanými do soutěže byly kapr a amur. Ačkoli se soutěže účastnilo 18 lovících, tak 
započitávaná ryba nebyla ulovena žádná. Vítěze tudíž nebylo. Byly však nádherné úlovky karasů. Až kolem 40 cm 
délky.

5.5.2012
Vyloveny Malé díry. Byly jisté obavy o stav zimovaných ryb, neboť při mrazech došlo k poškození stavidlového tělesa 
a dočasnému poklesu hladiny vody při mrazech.. Obavy se však ukázaly jako zbytečné, neboť ryby byly zdravé a čisté. 
Úhyn byl zanedbatelný.

11.5.2012
Provedena betonáž „zadní“ propusti mezi Očkem a Piskořem.

2.5.2012
Ve věku 65 let zemřel Jiří Polášek. V naších vzpomínkách zůstává jako dlouholetý obětavý rybníkář, který 
této  práci  věnoval  velkou  spoustu  svého  času.  Zůstane  nedílnou  a  výraznou  součástí  historie  spolku 
paskovkých rybářů.

10.-13.8.2012
V pátek 10.8. byl silný přívalový déšť, důsledkem čehož se voda v Olešné zakalila a zvýšila se její hladina. V 
sobotu 11.8. bylo zaznamenáno několik mrtvých ryb. Teprve 14.8.  po zklidnění vody v Olešné se ukázala 
krutá  pravda.  Spousta  mrtvých  ryb.  18.8.  byl  proveden  kontrolní  odlov  agregátem.  Ten  ukázal,  že  od 
levobřežního přítoku pod splavem u Biocelu až po ústí  Olešné do Ostravice nepřežilo vůbec nic.  Bližší 
informace jsou v příloze.
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24.9.2012
Ve věku 65 let zemřel Miloš Střebovský. Byl to jeden to jeden ze služebně nejstarších paskovských rybářů. 
Tento dlouholetý a obětavý funkcionář naší organizace věnoval této činnosti spoustu svého času. Také on se 
stal nedílnou součástí historie paskovské organizace.

Konec září 2012
Čištění malého Kuboně. Ačkoli s Dolem Paskov nemáme žádnou smlouvu na rybářské obhospodařováni 
tohoto  rybníčku  tak  se  tak  sjeho  tichým souhlasem děje.  Rybníček  je  využíván  k  rybolovu  rybářským 
kroužkem. Na přelomu září a října Důl Paskov přistoupil k jeho vyčištěni a odbahněni. Informaci o zahájení 
práce  jsme  obdrželi  příliš  pozdě,  než  abychom  byli  schopni  tuto  vodu  slovit.  Výlov  tudíž  provedla 
organizace provádějíci odbahněni. Vylovené ryby byly vypuštěny do revíru Ostravice 2A.

20. a 27.10.2012
Říjen je časem výlovů. V sobotu 20.10. byly sloveny Očko. Piskoř a Kohut. Výlovy proběhly bez potíží a s 
dobrým výsledkem. Očko bylo opětně napuštěno pro zimováni vybraných druhů ryb.
27.10. se lovily Malé díry a Labuťák. Labuťák sloužil jako vytěrový kapří rybník. Odhad slovených K1 se 
pohybuje v řádu stovek tisíc. Zato Malé díry zely prázdnotou ačkoli tam bylo dáno 100ks pstruha a 10ks 
malých kaprů. Kam to zmizelo, toť otázka.

 
10.11.2012
10. listopadu proběhla prvá fáze káceni nežádoucích stromů za starými boudami. Akce byla problematická a 
namáhavá. Proběhla ale úspěšně.

16.11.2012
V sále komunitního centra byly rybí hody. Ja tam nebyl, ale dle informací byly dobré.


