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Z Á P I S
z výborové schůze ČRS MO Nymburk, konané dne 9.6. 2021

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

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

Průběh jednání :

Předseda MO:
· Omluvil nepřítomné členy výboru MO.
· Na základě naší žádosti jsme obdrželi od Města Sadská dotaci 8000,-Kč na

činnost rybářského kroužku Sadská.
· Na Rybářce v Sadské byl zahájen provoz, prozatím ve venkovních prostorách.

Přivezl jsem druhý PHP z provozovny k provedení pravidelné revize. Fakturu
na zaplacení vodného přefakturujeme nájemci Rybářky.

· Obdrželi jsme dopis od pana Ing.Svobody (RS) ve kterém upozorňuje na
problém velkých tolstolobiků a kaprů nad 70 cm. U tolstolobika je obvyklý úhyn
po zimě, kdy ryba nemá zooplankton a hyne hlady, u velkých kaprů nad 70 cm
je vidět poškození v oblasti úst (důsledek ochrany K 70). Na Sadské tvoří jarní
úhyny většinově tyto kapitální ryby. Je pravdou, že tolstolobika již řadu let do
revíru nevysazujeme. Správce jezera musí vodu pravidelně kontrolovat a
kadavéry odstraňovat, je to i povinnost každého rybáře.

· Informoval o jednání ve Chlebích, kde jsem s hospodářem informoval starostu
obce o nemožnosti odstraňování dřevin a čištění strouhy z důvodu vegetačního
klidu a hnízdění ptactva. Obec s naší pomocí bude 26.6.2021 pořádat rybářské
závody pro děti. Pro případné schůzky rybářského kroužku je dohoda s místním
fotbalovým klubem, umožní organizovat schůzky v zázemí FK.

Jednatel:

Došlá pošta:
· Rybářství Chlumec nad Cidlinou. a.s.:  Faktura za rybu z jarního

vysazování.
· ČRS SÚS Praha:                                   Faktura za dodanou marénu.

ČRS SÚS Praha:  Statut rozvojového fondu na nákup vodních ploch.
Přihláška na Územní konferenci a Sněm ČRS.
Návrh statutu rybolovu. Informace k územní konferenci.

· VaK Nymburk:  Faktura za vodné-odběrní místo Sadská Rybářka.

Hospodář:
· Krmení chovných rybníků zajišťuje Tykva s brigádníkem.
· Ve čtvrtek nebo pátek jedu pro rybu, bude vysazena do RMV.

Zástupce hospodáře:
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· Byl jsem osloven dcerou rybáře o povolení vjezdu autem k Labi z důvodu
omezení pohybu, rybář ale není držitelem ZTP. Stanovisko výboru je žádosti
nevyhovovat, jsme pouze uživatelé revíru a vjezd na přilehlé pozemky smí
povolit  pouze jejich vlastník.

Šimáně:
· Stavební úprava na potoce Klobuš jsou dokončeny, část strouhy ke Koupališti

byla v úseku vedeném pod terénem odkryta a vyčištěna. Průtok vody byl
obnoven v Koupališti, Skále a Kačáku je plný stav vody.

Ing.Hrstka:
· 26.6.2021 uspořádáme rybářské závody pro děti na Remanenci. SÚS poskytne

propagační materiály. Prosím Jakuba Kemra o zhotovení plakátu a umístění na
web MO.

· 27.5.2021 proběhl webinář k příležitosti 115.výročí založení MO Nymburk, bylo
připojeno celkem 23 účastníků.

Božek:
· Při úklidu a kontrole revíru RMV Staré Labe byla zjištěna nastražená tenatová

síť. Je nanejvýš nutné zvýšit ostrahu a kontrolu revírů.

.

Předseda DK:
· Odeslal jsem odpověď advokátní kanceláři AK Hála & comp ve věci zadržené

povolenky našeho člena, právní zástupce rybáře chtěl podat vysvětlení o
postupu DK při řešení tohoto přestupku.

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.
    Úkol trvalý a platný pro všechny revíry.

3. Zajistit revizi 1 ks PHP pro Rybářku.
T: 23.6.2021                                                                                           Z: jednatel

4. Vyplnit a odeslat přihlášku na Konferenci a Sněm ČRS. Zástupci MO Vetešník
(konference ČRS SÚS) a Ing.Hrstka (Sněm ČRS Rada)

T: 23.6.2021                                                                                           Z: jednatel
5.   Připravit propagační materiál na dětské rybářské závody, obsah dle sdělení
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      Ing.Hrstky. Umístit na web MO.
T:  18.6.2021                                                                                  Z: Kemr Jakub

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

V Nymburce 12.6. 2021                                                       zapsal: Vetešník


