
Z Á P I S                                                                                                                             
z výborové schůze ČRS MO Nymburk, konané dne 26.5. 2021

Přítomni: Dvořák, Vetešník, Hrstka, Strnad, Trunecký, Šimáně, Hrábek a 
Božek.
Omluven: Kemr Jakub, Kemr Václav a Rynekr.

Za dozorčí komisi:Dvořák Zd.ml.
Omluven: Tykva a Semecký.
Hosté :    0

Průběh jednání : 

Předseda MO:
⦁ Zhodnotil činnost výboru v době omezení vyvolaných pandemickou 

situací. Prodej povolenek v plánovaných prodejních dnech byl 
nepřerušen a proběhl za dodržení hygienických opatření. Samozřejmě 
byl uskutečněn s omezeným počtem členů výboru při prodeji 
povolenek a to zapříčinilo, že tento proces byl pomalejší. Zájemci o 
povolenky museli mnohdy čekat venku za nepřízně počasí. Za to se 
členům omlouváme, ale jiná možnost nebyla a jsme přece rybáři a 
nepřízni počasí umíme čelit.

⦁ ČRS SÚS celou situaci v organizacích sledoval a poděkoval MO 
středočeského kraje za realizaci prodeje po dobu pandemie, 
organizace obdrží finanční odměnu za prodej povolenek.

⦁ Jarní vysazování ryb proběhlo rovněž bez problému, poděkování patří 
hospodáři a řidičům (brigádníkům). Ryba do sdružených revírů byla 
vysazena za přítomnosti zástupce SÚS a bylo vysloveno uznání za 
kvalitu a velikost ryby. 

⦁ Bylo provedeno několik virtuálních schůzek výboru pomocí aplikace 
Microsoft Teams, zorganizoval Ing.Hrstka, jediný problém je v tom, že 
všichni členové výboru nemají k tomuto příslušné vybavení. Přesto 
základní informace pro chod organizace se předávaly.

⦁ Poděkoval členům výboru (Božek,Tykva,Vetešník) a Milanu Stehlíkovi-
mechanizace za práci na našem rybochovném zařízení na Zavadilce, 
kde bylo ve třech po sobě jdoucích sobotách opraveno nátokové 
potrubí zatrubněného Vlkavského potoka. Mechanizací byl odstraněn 
kořenový bal vrby a vyměněno 6 metrů nefunkční betonové kanalizace 
DN 500 za plastové potrubí DN 800. Touto opravou byly vyřešeny 
vleklé problémy z předchozích let, kdy docházelo k zatápění obecních 
pozemků a areálu koupaliště Zavadilka. Dále bylo provedeno jílové 
utěsnění kaverny v hrázi tohoto rybníka. Na podzim bude nutné opravit 
propojení mezi požerákem a šachtou tohoto rybníka.  

⦁ V letošním roce nebude v plánovaném termínu členská schůze, pokud 
to bude organizačně možné lze uvažovat o podzimním termínu, vše je 
ale odvislé od epidemiologické situace kterou neumíme předpovědět 
ani odhadnout.
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⦁ Je ale potřeba se poohlédnout po nových členech výboru MO a 
pomalu připravovat kandidátku na nový výbor MO Nymburk, bude 
zvolen členskou schůzí v roce 2022. Uvítáme mladé, pracovité a 
komunikativní rybáře, kteří mají především čas a chuť se do této 
činnosti zapojit.

⦁ Poděkování patří rovněž Ing.Hrstkovi za zpracování webináře 
k 115.výročí MO Nymburk.

Jednatel:

Došlá pošta:
MěÚ Nymburk OŽP : Ustanovení nového člena RS – Jakub Kemr.

Vyhláška o plánované manipulaci na řece Labi – zdrž Nymburk –
Poděbrady, kdy dojde ke snížení hladiny o 400mm v podzimních 
měsících. Hospodář MO nebude vyhlašovat žádné omezení výkonu 
rybářského práva.

FÚ Nymburk: Info o dani z nemovitostí pro rok 2021 a platební výměr 
k této dani.

AK Hála & comp.: Žádost o sdělení ve věci přestupku na úseku rybářství 
našeho člena. Žádost o písemné sdělení byla předána předsedovi DK.

ZZN Polabí:               Faktura za dodané krmné obilí.
Povodí Labe s.p.:      Faktura za dopravu kanalizačního potrubí DN800.

Veškerá došlá pošta za uplynulé období je zapsaná a elektronicky 
předávaná k vyřízení. Fyzické předání předsedovi probíhá při prodeji 
povolenek.

⦁ Spolu s Jakubem Kemrem byla opětovně podána žádost na dotaci 
k získání prostředku k odbahnění a stavebním úpravám chovného 
rybníka na základně Sportovní 142 v Nymburce. Dále jsme zpracovali a 
podali žádost na dotaci DT 17, mimoprodukční činnost rybářských revírů, 
získané prostředky z tohoto dotačního titulu musí být investovány do 
zarybnění rybářských revírů.

Hospodář:
⦁    Na základně proběhl jarní úklid, byly rozebrány dva ocelové sklady, 

odvoz šrotu a  
   likvidace klestu. Dále byl připraven prostor pro umístění dvou skladových 
unimo  
   buněk.

⦁ V neděli 30.5.2021 od 14:00 proběhne jednání se starostou obce Chleby,   
    jednání se za MO Nymburk zúčastní předseda a hospodář. 
⦁ Bude provedeno vysazení 10q ryby do RMV.

Zástupce hospodáře:
⦁ Myslivecké sdružení Písty uhradilo náklady za odebranou el.energii, 

odběrní místo Pístecký rybník.
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Ing.Hrstka:
⦁ Pan Koníček ze Chleb projevil zájem o vedení rybářského kroužku ve 

Chlebích.
⦁ Rybářské závody pro děti v obci Chleby se plánují v termínu 26.6.2021.
⦁ Plánované dětské závody na Remanenci jsou možné pouze za splnění 

epidemiologických podmínek, které jsou pro nás obtížné zajistit, z tohoto 
důvodu je navrhuji odložit na pozdější termín. V pondělí 31.5.2021 sdělím 
k tomuto další informace.

⦁ K 115.výročí založení ČRS MO Nymburk jsem připravil webinář který 
dokumentuje celý historický vývoj naší organizace. Toto je možné online 
sledovat po připojení do aplikace dne 27.5.2021 od 17:30 hod. Podrobné 
info na webu MO.

Šimáně:
⦁ Podal informaci o stavebních úpravách na potoku Klobuš, kde se 

provádí rozbočení do strouhy k revíru Koupaliště. Dále se provádí 
oprava potrubí v úseku kde došlo k zatopení přilehlých zemědělských 
pozemků.

⦁ VaK Nymburk zahájil intenzifikaci ČOV Všechlapy, jejíž kapacitní 
výkon nepostačoval počtu připojených uživatelů. Po této úpravě bude 
provedeno vyčištění vodoteče Klobuš a strouhy ke Koupališti.

Hrábek:
⦁ Brigáda se organizuje na sobotu 29.5.2021, další brigáda bude za 14 

dnů tj.12.6.2021.

Různé
Vetešník: Přijal jsem dotaz od tělesně hendicepovaného rybáře, jakým 
způsobem se dostane k určenému místu na jezeře Sadská, kde mu přístup 
brání zamčená závora.
Předseda – tato záležitost byla projednána s MěÚ Sadská, který na 
požádání zajistí přístup. Toto bude provedeno Městskou Policií nebo 
určeným pracovníkem MěÚ Sadská (720 993705 p.Šťastná). 

Kontrola úkolů:

1. Zajistit proškolení brigádníků se zásadami BOZP dle metodiky ČRS SÚS 
    Praha. Školení bude provedeno vždy před zahájením pracovní činnosti a 
bude 
    proveden zápis do presenční listiny. 
    Úkol trvalý. Z: Referenti brigád + člen výboru pověřený organizací.
                                    
2. Správce revíru Jezero Sadská zajistí kontrolu a případnou likvidaci 
kadavérů, ryby   
    nebudou a nesmí být ukládány do nádob na komunální odpad. 
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    Úkol trvalý a platný pro všechny revíry.                                                                                                             

       

Příští schůze výboru se svolává na středu    
9.června 2021, od 18:00 hod.

V Nymburce 1.6. 2021                                                       zapsal: Vetešník
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