
16. ledna 2021 

Prodej uzených kapřích půlek a uzených pstruhů. Akce vydařila, všechno bylo prodáno. 

 
 

5. června 

Memoriál Jaromíra Plocka - zatím v omezeném režimu.  

Jen pro členy MO Nekoř. Přihlášky do 3.6. na  tel 604 321 573. Startovné 100.- Kč 

 

19. června 

Prodej uzených kaprů náhradou za táborák 

 

25.června 

VČS se uskutečnila v 17:00 hod. venku u líhně. 

Program : 

• zprávy o činnosti jednotlivých funkcionářů za rok 2020 
• souhlas s prodejem pozemků 
• realizace projektu přístavby sádek 

Usnesení najdete na stránce Organizační struktura - Pro členy 

Objednávky na ryby v průběhu listopadu 

 

Nový návštěvník malé přehrady.  

7. srpna 

Plánuje se náhrada táboráku s názvem "Rybářské posezení" v líhni v Nekoři. 

Vánoční prodej ryb 

Prodej je plánován na 22. 12.2021 

Věnujte, prosím, pozornost tomuto článku 

 

Realizace projektu "Sádky" byla zahájena. 



1.8. byla brigáda na výlov rybníčků před "Konzumem". Výzva formou SMS odešla 24.7. přesto 
přišli pouze 3 lidé a s těmi "skalními", kteří výlov připravovali jich bylo celkem 5. Přesto tato 
parta vylovila a přetransportovala do líhně 2.300 tržních ryb. 

Touto akcí byl připraven prostor pro zahájení stavebních úprav, které začaly 5. 8. bagrováním 
zeminy pro budoucí sádky (viz video). Od tohoto okamžiku již není cesty nazpět. Byla spuštěna 
stavba, jejích projektovaná hodnota v roce 2018 byla bezmála 1 milion korun. Při dnešním 
nárůstu cen ještě o 1/3 více.  

 

Pokus o dotaci skončil podle obrázku 

Realizace byla možná jen za výrazné brigádnické svépomoci. Jistě uznáte. že to nemůže být dílo 
několika lidí. Jako autor tohoto článku se obracím na všechny naše členy, kteří mohou přiložit 
ruku k dílu, aby pomohli. Připomínám všem slib, který mě osobně dali při prodeji letošních 
povolenek. 

Vzhledem k rozkolísanému trhu ze stavebninami lze jen hrubě stanovit etapy výstavby. 

• vybagrování podloží - hotovo 
• vytmelení podloží štěrkem - hotovo 
• položení potrubí pro přívod a odvod vody - hotovo 
• postavení bednění a betonování základových desek - hotovo 
• stavba obvodových zdí sádek - hotovo 



• úprava dna a vyspádovaní - hotovo 
• vytmelení stěn - na jaře 2022 
• úprava okolí sádek - provádí se 

Na fyzicky náročné práce, které bude možné vykonat strojně se budeme snažit zajistit techniku, 
přesto některé práce se bez lidské síly neobejdou. Prakticky téměř každá sobota příštích několika 
měsíců bude pro nás pracovní. a povinný počet brigádnických hodin bude málo 

V podstatě je je již hotovo. Provádějí se úpravy okolí a zbývá na jaře udělat vnitřní potahy 
bazénů. 

MUDr J.Kučírek 

 


