INFORMACE K 7. 12. 2010
1. Výlov Švábenic – z důvodu revitalizace rybníka proběhl dne 13.
a 17.11. výlov této vody. Bylo sloveno asi 15q, z toho 3q K, 7q
tolstolobika (rozdán), ryby byly vysazeny do revíru Haná 3.
Obec obdržela dotaci od Ministerstva životního prostředí.
2. Vysazení ryb – ve dnech 7. – 9.11. bylo vysazeno do revírů
Haná 4 a Rakovec 3 200 ks Po1.
3. Výlov Jandovky proběhl dne 30.10. Bylo sloveno celkem 2277
kg ryb. Z toho 1700 kg K3 (800 kg šlo do Chobotu, 400 kg do
Ruprechtova, 150 kg doLulče, 350 kg bylo prodáno). Ryba byla
velmi pěkná, velké díky patří p. Vítězslavu Přikrylovi, který se o
rybník staral. Dále bylo sloveno 27 kg A, 500 kg karase1 a 50kg
K1 ( karas a K1 byl prodán rybářství Tovačov).
4. Prodej vozíku – nebyl 2 roky využíván, byl prodán za 8 400 Kč.
5. Ceny povolenek – v r. 2011 se zvyšuje cena mimopstruhové
svazové povolenky o 50 Kč na 800 Kč, ostatní ceny zůstávají
beze změn.
6. Členská schůze MO – proběhne dne 20.2. 2011 v 10,00 hodin
v Besedním domě, členská schůze MS Vyškov se nekoná.
Pozvánky na schůzi MO budou vydávány při výdeji dokladů, ten
bude zahájen dne 3.1. 2011.
7. Výlov Velkého Kačence – proběhl ve dnech 19. až 21. 11.
2010. Ministerstvo zemědělství schválilo dotaci na revitalizaci
rybníka ve výši 23 mil. (80% nákladů z celkové částky 28
mil.)Ve dnech 19. a 20. byly na hrázi V. Kačence prodávány
ryby dovezené z Tovačova. Bylo sloveno asi 120q ryb, z toho
30q K, 20q karase, 20q cejna, 30q tolstolobika (prodán ryb.
Tovačov), zbytek byla Br, Ca, Su a Š. 20q ryb bylo
zakomorováno, ostatní byly vysazeny do sportovních vod MO.
Zahájení prací se předpokládá na jaře 2011, napuštění na
podzim. Náklady na výlov V.K. a Š. byly téměř 200 000 Kč.
8. Oprava domku – je již hotova stodola, střecha domku, okna.
9. Habrovany – starosta požádal o vyjmutí rybníka ze svazových
vod.
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