
 

  

 

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

18.1.2023 
Přítomni: 
Hrstka, Vetešník, Strnad, Trunecký, Hrábek , Kemr Jakub, Božek, Šimáně, Rynekr a Šlanc 

Omluven:  Kemr Václav 

Za dozorčí komisi: Tykva, Dvořák. 

Omluven: Novák J. (předseda DK) 

Hosté :  Dušan Hýbner – předseda SÚS 

 

Průběh jednání : 
 
Předseda MO: 

• Přivítal předsedu SÚS, členy výboru a dozorčí komise. 
• Seznámil předsedu SÚS se situací na revíru 411 133, kde od 2.listopadu 2022 do 

dnešních dnů zaznamenáváme úhyn rybí obsádky. Tento stav vyžaduje nasazení 
brigádníků a složek IZS . Uhynulé ryby musíme uklízet a za likvidaci platit nemalé 
peníze. Organizace je pod tlakem veřejnosti, médií i samotných rybářů, viz komentáře 
a stanoviska na sociálních sítích. Získali jsme dva zásadní písemné materiály, které 
popisují stav jezera včetně možných vnějších vlivů na kvalitu vody v jezeře Sadská. 
Máme připravené stanovisko MO Nymburk, které předložíme starostovi města Sadská 
a budeme hledat možnou cestu k nápravě.  
Předseda SÚS tento postup schvaluje a přislíbil metodickou a odbornou pomoc. 

 Poslední úklid uhynulých ryb proběhl v úterý 10.ledna 2023 za pomoci jednotek SDH 
Sadská a Nymburk s plavidly a obsluhou. Za MO Nymburk se podílel Vetešník, Hrábek 
a Tykva. MO Nymburk si váží pomoci jednotek SDH obcí a děkuje jim za pomoc. Tento 
den bylo posbíráno cca 700 kg ryb (tolstolobik, kapr a karas). Obdobná brigáda 
proběhla v prvním týdnu tohoto roku a byla organizována p.Kratochvílem s rybáři ze 
Sadské, za toto rovněž výbor MO děkuje. 

 Předseda MO poděkoval p.Šlancovi za organizaci brigád v Bobnicích na revírech Skála 
a Koupaliště. 

 50. Rybářský ples – známe již cenu za sál Obecního domu Nymburk, vstupenky jsou 
od 20.1. v prodeji ul. V Kolonii, Rybářské prodejny pana Leoše Zápotockého 
v Nymburce. 

 Prodej chaty „Rybářka“ – nastal konečně posun k prodeji, realitní kancelář REMAX 
bude uzavírat rezervační smlouvu se zájemcem o koupi. Musíme dokončit vyklizení 
vnitřních prostor, skladového přístavku a boudy. 

 Členská schůze MO bude uskutečněna 15.dubna 2023 od 09:00 hod v sále Střední 



 

  

odborné školy a Středního odborného učiliště (bývalé COP), ul. V Kolonii 1804 
v Nymburce. 

 Školení mládeže k provedení rybářské zkoušky se bude konat 28.ledna 2023 od 09:00 
hod na základně Sportovní 142.  

 Další setkání mládeže se uskuteční 18.2.2023 a 1.4. 2023 
 Máme možnost pronajmout vývěsku na Plaveckém bazénu v Nymburce, roční nájem 

činí 1500,- Kč. Výbor s tímto souhlasí, vývěska u Hlavního nádraží Nymburk bude 
zrušena. 

Jednatel: 
Došlá pošta: 
 Česká unie sportu a.s. Praha : Faktura za odebrané energie ve druhém pololetí 

2022. 
 Petr Kabát Smilovice: Faktura za provisorní opravu střechy na adrese Sportovní 142  

v Nymburce. 
 Seznámil výbor s materiály od účetní MO. Rozpočet z roku 2021 a 2022, Porovnání 

rozpočtu 2022 a skutečností roku 2022, rozvahou a výsledovkou. 
 
Hospodář: 

 Informoval o prodeji povolenek, proběhly 4 prodejní dny v Nymburce. V sobotu 
21.ledna 2023 je prodej v Sadské v hotelu Modrá hvězda. 

 Odevzdané úlovkové lístky se musí jednotlivě kontrolovat, velká chybovost se opakuje 
každý rok.  

 Navrhl zrušit zákaz rybolovu na revíru 411 133 Sadská - odsouhlaseno 
Šlanc Petr: 

 Předal podepsaný dodatek č.1 pachtovní smlouvy na revír RMV Skála v Bobnicích. 
 V sobotu 21.ledna 2023 se organizuje brigáda v Bobnicích. 

 
Kemr Jakub: 

 Vyrobil a odevzdal plakáty na rybářský ples a členskou schůzi MO. 
 Zpracoval a zanesl do elektronické podoby 250 ks sumářů, zbývá zhruba dalších 

250ks. 
 Vyrobil a odevzdal vstupenky na Rybářský ples. 

 
Různé: 
Kemr – Dotaz zda MO zaslala příspěvek na nákup nových vod. 
Šlanc – 28.dubna 2023 budeme pořádat rybářské závody pro děti na Kačáku v Bobnicích. 
 
 

 



 

  

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. 
                                                                                                           Zodpovědný: Všichni     

                                                                                 
 

Nové úkoly: 
 

 Dohodnout schůzku se starostou Města Sadská p.Milanem Dokoupilem. 
T: 27.1.2023                                                                                      Z: jednatel 
 

 Požádat o povolení k pokácení dvou nebezpečných stromů na adrese Sportovní 142 
v Nymburce. 
T: 31.1.2023                                                                                      Z: jednatel 
 

 Zajistit převod příspěvku do fondu Nákup nových vod ve výši 10000,-Kč . 
 T: 31.1.2023                                                                                      Z: jednatel 

 
 

 
 

Příští schůze výboru se svolává na středu 
1.února 2023 od 18:00 hod. 

 
 
 
V Nymburce 19.1. 2023                                                                                 zapsal: Vetešník Jiří 
 


