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

15.9. 2021 
 
Přítomni:  
Dvořák, Vetešník, Hrstka, Trunecký, Kemr Jakub, Šimáně, Rynekr 
Omluven:  
Božek, Kemr Václav, Strnad, Hrábek 
 
Za dozorčí komisi:  
Tykva 
Omluven:  
Semecký, Dvořák 
 
Hosté :    0 
 

Průběh jednání : 
 
Předseda MO: 

• omluvil nepřítomné členy výboru MO 
• provedl kontrolu příprav a hygienických opatření v souvislosti se sobotními závody 

smíšených dvojic - Soutěž „Rozloučení s prázdninami 2021“ již tradičně na Remanenci 
 
Jednatel MO: 

 seznámil přítomné s došlou poštou 
 

Došlá pošta: 

 ČRS z.s.SÚS Praha: Směrnice k provedení inventarizace majetku MO  

 ČRS z.s.SÚS Praha: Spuštění rezervačního systému k hospodářskému vyrovnání 2021 

 ČRS z.s.SÚS Praha: Pokyny k organizování soutěží, konferencí, členských schůzí atd. 

 ČRS z.s.SÚS Praha: Zvací dopis „Kormorán 2021 – 2022“. 
 
Zástupce hospodáře: 

• Poptal jsem řemeslníky na opravu střechy nad skladem obilí a postavení přístřešku 
pro NA. Po prohlídce na místě práce obdržíme nabídku na zhotovení, pak se 
rozhodneme. 

• Povodí Labe s.p. středisko Kolín provede v době vegetačního klidu odstranění 
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popadaných stromů do rybníka v Pístech. 
• Na revíru Jezero Sadská opět došlo k rybolovu v zakázaném úseku, při kontrole bylo 

zabaveno rybářské náčiní, rybář před RS utekl do chaty. Vše bylo zadokumentováno, 
náčiní bylo odevzdáno na MěÚ Sadská. 

 
Šimáně: 

• V Bobnicích proběhly RZ dětí v sobotu 11.září, účast 24 závodníků. OÚ Bobnice přispěl 
na ceny. 

• Do revíru „Koupaliště“ neteče opět voda, někdo manipuluje s hradítky na potoku 
Klobuš. Tento problém bude řešen jednáním na OÚ Bobnice, tohoto jednání se za MO 
Nymburk zúčastním. 

 
Rynekr: 

• Probíhá nábor do rybářského kroužku na období 2021-2022, zájem je poměrně velký, 
je ale problém ze strany poskytovatele prostor (ZŠ RAF Nymburk). Vedení školy má 
obavy ze zavlečení koronaviru. Podmiňuje provozování kroužku obsazeného pouze 
dětmi z této školy. Stále se mění instrukce a podmínky pro tuto činnost. Tento 
problém je i na ZŠ Sadská. Budeme muset hledat jiné řešení k zabezpečení těchto 
kroužků, možné řešení je přesunutí na rybářskou základnu Sportovní 142 v 
Nymburce. 

Výbor s tímto návrhem souhlasí a k chodu kroužku pro mladé rybáře vytvoří vhodné 
podmínky. 
 
Ing. Hrstka: 

• Školy v Nymburce a Sadské by umožnily chod kroužků pouze v pátek, po ukončení by 
musela proběhnout desinfekce poskytnutých prostorů. 

• Kroužek ve Chlebech zahájil po prázdninách činnost, prozatím má sedm členů, 
prostory poskytli sportovci. 

• Rybářské závody v sobotu 18.9.2021 proběhnou, vše potřebné mám připraveno, v 
pátek 17.9.2021 sraz organizačních pracovníků na základně Sportovní 142. 

• Na podzimní soustředění je prozatím přihlášeno 9 dětí. 
 
 
Různé: 

 Vetešník: V sobotu 11.9. proběhla brigáda za účasti tří zájemců. Vzhledem k nemoci a 
dovolené brigádních referentů jsem je zastoupil. Byl proveden úklid okolo revíru RMV 
a údržba topidla před topnou sezonou. 

 Hrstka: Starosta Nymburka přislíbil příspěvek na vybavení členů RS. 

 Tykva: Navrhuje připravit vhodnou formou symbolické ocenění dlouholetých a 
aktivních členů MO Nymburk. 
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Kontrola úkolů: 
 

Trvalé úkoly: 

 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.  
Zodpovědný: Referenti brigád + člen výboru pověřený organizací 

 

 Správce revíru Jezero Sadská zajistí kontrolu a případnou likvidaci kadavérů, ryby 
nebudou a nesmí být ukládány do nádob na komunální odpad. Odstranění uhynulé 
ryby je povinností každého rybáře. 
Zodpovědný: Správce revíru + každý rybář 

 
 

 
 

 
 

Příští schůze výboru se svolává na středu 
29.září 2021, od 18:00 hod. 

 
 

 

 

 

V Nymburce 17.9. 2021                                                                                        zapsal: Vetešník Jiří 


