
 

Český rybářský svaz, z.s.                           
místní organizace Žehuň 
IČO: 47528630 
Žehuň 136  PSČ: 289 05 

 

Č.j.: 5/2020  

Zápis z výborové schůze MO ČRS Žehuň  

konané 1.5.2020 v Sánech 18:00 
  

Přítomni: Ing. Ondřej Jedlička, Vladimír Šamša, Pavel Šamša, Ing. František Malý 

Omluveni: Pavel Bořek, Josef Vaníček 

Hosté: Mgr. Oldřich Novotný 

 

Program:  

1) Zahájení schůze (Ing. Jedlička- předseda)  

2) Zpráva předsedy (Ing. Jedlička)  

3) Zpráva hospodáře (Jan Psota)  

4) Diskuse 

    

1. Zahájení schůze (předseda Ing. Jedlička)  

- Jednání výborové schůze zahájil předseda MO ČRS Žehuň, přivítal po delší pauze z důvodu 
pandemie koronaviru přítomné a seznámil je s programem a plánovaným průběhem výborové 
schůze. Všichni členové výboru měli nasezenu ochrannou roušku a dodržovali dostatečné odstupy od 
okolních osob. K programu nebyly žádné připomínky a byl jednomyslně schválen. Schůzi nadále řídil. 

2. Zpráva předsedy – informoval o obsahu došlé pošty, připomněl a provedl kontrolu zápisu a 
usnesení z minulé chůze 

- Z důvodu zrušení výborové schůze v březnu zapříčiněné hrozbou pandemie koronaviru a s ním 
spojených vládních nařízení, přináším informace od března doposud 



- 11.3. bylo od SÚS dodáno 100 000 ks váčkového plůdku mníka - dán na odchovný žlab a následně do 
nasazen do rybníčku ,,Výtěrák“ 

- 12.3. bylo z SÚS dodáno 100 kg lína v délce 30 - 40 cm, průměrná hmotnost cca 0,5 kg 

- seznámení s hranicemi pozemku u Nádrže v Sánech proběhlo - p. Šamša se jednání zúčastnil, 
vlastníku sousedních pozemků p. Hrodkovi, byla nabídnuta směna pozemků za náš pozemek za řekou 
– vzal si čas na rozmyšlenou a v případě zájmu se ozve 

- brigáda která se měla konat dne 21.3. na Klapce byla z důvodu hrozby koronaviru zrušena 

- 28.3. byla dovezena násada K4 o váze 800 kg z MO Roždalovice 

- 31.3.bylo od SÚS v rámci dotace EU dodáno úhoří monté v množství 3,8 kg - cena 8 012,2 za kg 

-  3.4. proběhlo školení nových členů – všichni žadatelé měli nasazeny ochranné roušky a každý 
žadatel byl v jiné místnosti a nebo venku s odstupem 5 m – celkem uspělo 6 přihlášených 

- začátkem dubna jsme byli nuceni odložit Rybářské závody z 18.4.2020 na rok 2021, Dobšické 
rameno bylo perfektně připraveno, dostatečně zarybněno, ovšem nastalá situace s pandemií 
koronaviru nedovolila závody uspořádat 

- na SÚS byl odeslán formulář o sčítání kormoránů v období 10/2019 – 3/2020 

- na SZIF byla podána žádost o dotaci z dotačního titulu DT 17, podpora mimoprodukčních funkcí 
rybářských revírů, celkem by naše MO měla obdržet 12 800 Kč 

- 18.4. dodáno z MO Čáslav 200 kg kapra K4 a 400 kg kapra K2 

- z KÚSK přišlo zahájení řízení na mimořádnou manipulaci na vodním díle Žehuňský rybník z důvodu 
revitalizace a odbahnění rybníka, s manipulací důrazně nesouhlasíme z důvodu, že v PD není 
zakomponován stálý průtok přes jez na Klapce, k zahájení řízení zasláno na KÚSK nesouhlasné 
stanovisko, celá věc se bude dál řešit 

- ke stavu výdeje povolenek, výdej probíhal bez omezení – celkem k 31.4. vydáno: 

 12 povolenek výměnou, 8 hostovacích a 113 členských, celkem 133 ks 

 

3. Zpráva hospodáře (Jan Psota)  

- od SÚS dodáno 3 000 ks rychlené štiky, za pomoci členů MO roznesena po celém revíru, štika 
kvalitní a v dobré kondici 

- Povodí Labe opravovalo na karetkovém jezu v Sánech jeden díl hrazení, hospodář při výměně 
asistoval 

- z kontejneru na Badrech, převoz krmení pro rybník Nádrž do Sán – p. Šamša násadu přikrmuje 

- pročišťování ochranné mříže u nátoku Dobšického ramene – hospodář spolu s p. Bořkem 



4. Diskuse 

- účetní p. Ing. Malý informoval o stavu běžného účtu, pokladny a o vyplacení odměn, dle usnesení 
z výroční schůze 2/2020. 

 

Příští schůze výboru MO Žehuň se bude konat dne 5.6.2020 v Sánech od 18:00. 

 

Ing. Ondřej Jedlička v.r.                                                                      Pavel Bořek v.r. 

   předseda MO                                                                                            jednatel MO   


