
 

 

 

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

1.2.2023 
Přítomni: 
Hrstka, Vetešník, Strnad, Trunecký, Hrábek, Kemr Jakub, Kemr Václav, Božek, Šimáně a Šlanc  
Omluven:  Rynekr 
Za dozorčí komisi: Novák a Dvořák 

Omluven: Tykva. 

Hosté :   
 

Průběh jednání : 
 
Předseda MO: 

• Přivítal členy výboru MO a DK. Poděkoval p.Šlancovi a Šimáněmu za organizaci brigád 
v Bobnicích. Činnost a výsledek brigád byl zdokumentován. 

• Na revíru Stará Mrlina je spadlý strom do vodní plochy, k vytažení je nutná technika 
např. autojeřáb. Část kmenu je pod vodní hladinou. 

 V pondělí 23.ledna proběhlo jednání se starostou města Sadská, za MO Nymburk 
předseda a jednatel. Starostu jsme podrobně informovali o průběhu všech 
likvidačních prací spojených s úhynem ryb na revíru 411133 jezero Sadská. Sdělili jsme 
mu naše vážné obavy o budoucnosti rybaření na tomto revíru, kde vidíme jako 
nutnost hledat zdroje živin podporujících vznik sinic. Velké riziko vidíme v chatové 
oblasti Vodrážka, která není napojena na kanalizační síť. Další faktor je minimální 
přítok vody do jezera, dříve cestou spodních pramenů odkrytých při těžbě štěrkopísku. 
Tyto prameny jsou z části zakryty vrstvou sedimentu z rozložených organických 
hmot(sinice ,listí,rybí obsádka atd.). V uplynulých letech s deficitem srážek došlo i 
k výraznému snížení hladiny spodní vody, měřeno v kontrolních vrtech okolo jezera. 
Kroky ke zlepšení ekosystému jezera musí dříve nebo později nastat jinak se bude za 
současného stavu kvalita vody v jezeře nadále zhoršovat. Starosta Sadské se s našimi 
názory ztotožňuje, velký problém je vlastnictví pozemků pod hladinou a případná 
opatření k zlepšení kvality vody budou finančně nákladná a Město Sadská je nemůže 
za všechny spolumajitele převzít. 

 MO Nymburk chce jako první krok k nápravě požádat Českou inspekci životního 
prostředí, aby provedla prověření likvidace odpadních vod oblasti Vodrážka včetně 
fyzické kontroly jímek, jejich těsnosti, četnosti vyvážení a kontrole kvality vody zdrojů 
vody jednotlivých objektů. Připomínáme, že poblíž této oblasti je důležitý zdroj pitné 
vody prameniště Písty s vyhlášeným stupněm ochrany vodního zdroje. Žádost o 
šetření byla sepsána a cestou datové schránky předána ČIŽP. O tomto kroku jsme 



 
rovněž starostu Sadské informovali.  

 Prodej chaty „Rybářka“ – nastal konečně posun k prodeji, realitní kancelář REMAX 
uzavřela rezervační smlouvu se zájemcem a zadala u advokátní kanceláře vypracování 
smlouvy o prodeji .  Musíme zajistit energetický štítek prodávaného objektu. 

 Školení mládeže k provedení rybářské zkoušky proběhlo v sobotu 28.ledna 2023, 
účast 18 dětí. 

 Nová info skříňka bude na Plaveckém stadionu v Nymburce. 
Jednatel: 

Došlá pošta: 
Generali Česká pojišťovna a.s. : Faktura za pojištění vozidla Renault Trafic 9S94973. 
Generali Česká pojišťovna a.s. : Faktura za pojištění vozidla AVIA D75 2SU5131. 
Nymburské kulturní centrum:    Faktura za pronájem sálu 4.3.2023-Rybářský ples. 
ČRS z.s.SÚS Praha:  Informace - vyplácení cestovného 2023. 

           ČRS z.s.SÚS Praha:  Pozvánka na školení vedoucích kroužků 4.3.2023. 
           ČRS z.s.SÚS Praha:  Pozvánka na základní seminář vedoucích kroužků 25.2.2023. 
          ČRS z.s.SÚS Praha:    Více zarybnění v roce 2023 – rozdělení dotace. 
 

 Upozornil výbor na rostoucí ceny energií, pojistek, násad a všeho co s energetickou 
krizí souvisí. Tyto okolnosti musíme zohlednit při tvorbě rozpočtu a hlavně šetřit tam 
kde máme rezervy. Nelze do nekonečna překračovat zarybňovací plán o 300 – 400 tis, 
o naší štědrosti svědčí i stále vzrůstající návštěvnost našich revírů a množství 
přisvojených ryb ! 

 
Hospodář: 

 Prodej povolenek probíhá zatím bez komplikací, tržby cca 1 000 000,-Kč. 
 Předal vyhodnocení rybolovu na RMV, celkem 1260 ks o hmotnosti 3194 kg. Z toho 

970 ks kapra, 28 ks candáta, 71 ks amura, 4 ks sumce a 17 ks lína. Počet docházek na 
RMV  je 4290, kontrol RS pouze 50. 

 
Zástupce hospodáře: 

 Předal vyrovnání za odběr el.energie od Mysliveckého sdružení Písty. 
 Podal informaci o snaze stavebního úřadu Sadská ve věci odstranění část oplocení a 

umožnění vstupu oprávněným k výkonu rybářského práva na revíru Sadská. Majitelé 
se odvolali a odvolací orgán jejich žádosti vyhověl. 

 Předal kontakt na opravu plovoucích čerpadel. 
 
Hrábek: 

 V sobotu 4.2.2023 bude brigáda v Sadské – bude se vyklízet chata „Rybářka“. 
 
 



 

 

Kemr Jakub: 
 ČRS SÚS Praha provedl kontrolu a vyhodnocení zápisů z členských schůzí MO a naše 

organizace v tomto prošla bez výhrad a připomínek. Zjednodušeně řečeno členská 
schůze obsahově a věcně proběhla v souladu s Jednacím řádem ČRS z.s. 

 K dnešnímu dni je prodáno 90 vstupenek na ples. 
 Odesláno 10 000Kč na nákup rybářských revírů 
 

 
 
Různé: 

 Kemr - dotaz zda MO poslala pozvánku na členskou schůzi na SÚS ? 
 Trunecký – Na ples zajistím kulturní vložku - taneční skupinu. 
 Hospodář - Termíny školení nových členů je nutné dát na vědomí Krajskému úřadu, 

ing.Petákovi.  
 
 

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     

                                                                                 
 

Kontrola úkolů : 
 

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

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

 Zajistit převod příspěvku do fondu Nákup nových vod ve výši 10000,-Kč . 



 
T: 31.1.2023                                                                                      Z: jednatel 
splněno 
 
 

Nové úkoly: 
 Informovat veřejnost o konání 50.ročníku Rybářského plesu. 

                                                                                                                      Z: výbor a DK 
 Pozvat zástupce SÚS na členskou schůzi MO Nymburk.          Z: jednatel 
 Informovat KÚ o termínech školení nových členů. 

T: 15.2.2023                                                                                      Z: jednatel 
 

 
 
 

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

 
 
 
V Nymburce 2.2. 2023                                                                                 zapsal: Vetešník Jiří 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


