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2.2.2013
Proběhl obvyklý nábor nových členů do naší MO. Školení a kontrolní testy se uskutečnily v jeden den. Bylo přijato 20 
nových členů. Z toho byly 4 ženy.

23.2.2013
V sále komunitního centra se uskutečnil tradiční rybářskomyslivecký ples.

10.3.2013
Členská schůze v sále paskovského kina. Účast jak je poslední dobou obvyklé horší než mizerná. Z 202 členů bylo 
přítomno pouhých 32. Přítomní  byli  seznámeni s  činností  MO za uplynulý rok.  Projednalo se odstoupení  2 členů 
výboru.  A to  člena  výboru  Jiřího  Bocka  a  kulturního  referenta  Tomáše  Vlče.  Jiří  Bocek  byl  nahrazen  Liborem 
Janáčkem. Za Tomáše Vlče zatím náhrada nebyla nalezena.

16.3.2013
Situace si vyžádala likvidaci bud na východní hrázi Očka. Prvním a ne zrovna malým úkolem bylo jejich vyklizeni. S 
tím se začalo již koncem roku 2012. Samotné bouráni bylo zahájeno v lednu. Jako první šly k zemi boudy dřevěné a pak 
i bouda plechová . Poslední stěna padla k zemi 16. března. Věřte nebo ne, ale srdce krvácelo při likvidaci této části 
historie naší organizace.

24.3.2013
Rybníky Piskoř a Kohut jdou na vodu. Labuťák je zatím jen proplachován postupnýn plněním.

9.4.2013
Byla dovezena kapří násada do Kohuta a Piskoře.

15.4.2013
Padl poslední zbytek stromů na východní hrázi Očka, které byly určeny k pokáceni.

20.4.2013
Na Kuboni 2 (Křišťál) proběhly obvyklé závody v odlovu kapra a amura. Lovících bylo 10. Nejlepším lovcem byl 
Přemysl Procházka s 254 cm nalovených kaprů a amurů. Dalibor Kindl a Šárka Míčková nalovili shodně po 177 cm 
počítaných ryb. Rozhodl tedy největší úlovek a ten měla Šárka Míčková .

21.4.2013
Výlov Očka po přečkané zimě.Byly dost ztráty, které ale zřejmě nutno připsat na účet v potoce bydlící vydře. Tato celou 
zimu chodila do Očka jak do špajzu. Převážná část generačních ryb však byla dobrá.

31.8.2013
Zimní mrazy poškodily těleso stavidla u Malých děr.  V důsledku čehož voda odtékala mimo regulaci. Bylo nutno 
upravit dno u tohoto stavidla  a toto místo vybetonovat. Toto bylo provedeno.

 25. a 26.10.2013
Podzimní výlovy. V pátek 25.10. členové kroužku za pomoci dospělých vylovili Labuťák . Slovili potěr lína a potěr 
candáta, který tam pronikl z Kohuta. Výtěr kapra se letos nevydařil.
V sobotu 26.10. pak proběhl hlavní výlov Očka, Piskoře a Kohuta. Vše proběhlo bez problémů.

5.11.2013
Z  pily  MAYR  –  MELNHOF  unikla  do  Olešné  nějaká  blíže  neurčená  chemikálie.  Toto  se  naštěstí  obešlo  bez 
masivnějšího úhynu ryb. Ryby byly většinou pouze přidušené a po obměně vody v toku se vzpamatovaly.

16.11.2013
Rybí hody tentokrát byly slabší, neboť účastníků bylo o dost méně než jiné roky.

14.12.2013
Úhyn ryb na starém Kuboni. Objevil se úhyn drobných rybek (cejni, plotice apod.) o velikosti kolem 10cm. Úhyn byl 
masivní, v řádu tisíců kusů. Po několika dnech přišla druhá vlna úhynu. Tentokrát šlo hlavně o cejny kolem 20cm 
(stovky kusů). Uhynuli však i nějací amuři, kapři a několik desítek candátů. Našlo se i několik kapitálních (kolem 
120cm) kusů tolstolobika.


