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Zápis z výborové schůze MO ČRS Žehuň konané 5.10.2018 

v klubovně v Dobšicích č.p.16 

 
Přítomni:                                                    

Ing. Ondřej Jedlička                                             

Mgr. Václav Wasserbauer                          

Pavel Šamša 

Mgr. Oldřich Novotný 

Ing. František Malý 

Jan Psota 

František Vaníček 

 

Program: 

1) Zahájení schůze (Ing. Jedlička- předseda) 

2) Informace jednatele (Mgr. Wasserbauer) 

3) Projev předsedy (Ing. Jedlička) 

4) Příspěvek předsedy DK (Mgr. Novotný) 

5) Zpráva hospodáře o průběhu jednání ve věci nakládání s povrchovými vodami ve vodním 

díle Žehuňský rybník (Jan Psota) 

6) Debata Výboru na téma „Negativní dopady odbahnění Žehuňského rybníka“ 

7) Zpráva pokladníka (Ing. Malý) 

8) Závěr 
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1. Zahájení schůze (předseda Ing. Jedlička) 

2. Informace jednatele 

- Informoval o obsahu došlé pošty – Usnesení konference ČRS SÚS 

3. Zpráva předsedy 

- Informoval o průběhu a výsledcích výlovu baderského rybníčka 

- Hovořil o průběhu a výsledku brigády na opravu 1. jezu 

- Sdělil, že starší členové rybářské stráže splnili povinnost doložit příslušnému 

úřadu potvrzení o zdravotní způsobilosti, jeden z členů nesplnil  - Václav 

Psota ml., a tedy končí v této funkci 

- V otázce odstřelu volavky se již jen čeká na povolení pro myslivce, naše role 

v tomto případě byla již splněna 

- Viditelně umístil informační tabule s označením revíru a fotografie 

dokládající splnění povinnosti odeslal na SÚS 

- Po tříletém úsilí byla proplacena dotace OPR 2014-2020 

- Poděkoval za informování obyvatelstva o činnostech naší organizace 

prostřednictvím dobšického občastníku 

- Informoval o průběhu a výsledku konference SÚS (zvolení nového předsedy, 

změny v povinné výbavě lovících na příští rok – budeme aktuálně informovat 

rybářskou veřejnost prostřednictvím internetu a e-mailu) 

- Hovořil o vytvoření kupní smlouvy na jeden ze zbývajících pozemků po 

rybníkem v Sánech 

- Zmínil prověrky hospodaření, které se konají 6.11.2018 v Nymburce 

- Upřesnit termín výlovu v Sánech 6.10.2018 a okolnosti, které jej provázejí 

- Informoval o úspěšném průběhu jednání s MO Kolín a Žíželice o výměnných 

povolenkách 

4. Příspěvek předsedy DK (Mgr. Novotný) 

- V souvislosti s novým územním plánem je vhodné promyslet lokaci plánovaného 

rybníčku, navrhuje využít stávající plochy, které by prošly pouze rekonstrukcí, čímž by se 

zachoval původní krajinný ráz a došlo k úspoře finančních prostředků. Tento námět, 

společně s několika lokalitami předává k úvaze. 

5. Zpráva hospodáře o průběhu jednání ve věci nakládání s povrchovými vodami ve vodním 

díle Žehuňský rybník (Jan Psota) 

- Všechny ze zúčastněných stran projevily velký zájem na získání maxima čerpání vod 

z Žehuňského rybníka. Jednání probíhalo ostře a nebylo dosaženo jednotného konsenzu. 

Výsledkem pro nás je, že dle všech zúčastněných by měl být zachován průtok přes klapku i 

když některým stále není jasné, kudy vede hlavní koryto Cidliny (Steklou strouhou), což 

má jasně vymezeno i povodí, ale přes to, se k této skutečnosti jejich zástupci nevyjádřili. 

 

6.  Debata Výboru na téma „Negativní dopady odbahnění Žehuňského rybníka“ 



Č.j.: 12/2018 

3 

 

- Řešena spodní voda při dlouhodobém vypuštění, voda pro elektrárnu atd. 

atp.  

 

7. Zpráva pokladníka 

- Informoval o stavu pokladny a účtu 

8. Závěr 

 


