
 

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

 

Č.j.: 6/2020  

Zápis z výborové schůze MO ČRS Žehuň  

konané 5.6.2020 v Sánech 18:00  

Přítomni: Ing. Ondřej Jedlička, Vladimír Šamša, Pavel Šamša, Pavel Bořek, Jan Psota 

Omluveni: Ing. František Malý, 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 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 

- od Povolení Labe obdržena žádost o stanovisko, k vypuštění jezové zdrže VD jezu v Sánech (pod 
Špinkovými) Na žádost byla odpovězeno stanoviskem, aby byl zachován dostatečný průtok do rybníka 
Nádrž v Sánech a nebylo ohroženo rybniční hospodaření v roce 2021. Své stanovisko, jsme zaslali 
také na vědomí obci Sány, která následně Povodí Labe taktéž vyrozumělo, aby do požární nádrže byl 



zachován stálý alespoň minimální přítok. Celá věc se bude dále řešit, jez by se měl opravovat cca 
10/2020 – 31/12/2021.  

- na veřejném zastupitelstvu obce Dobšice, konaném dne 20.5.2020 nám byl odsouhlasen příspěvek 
na zarybnění ve výši 6 000 Kč, předseda pověřen výborem MO podepsat smlouvu a vyřídit následné 
vyúčtování s obcí Dobšice, za podporu moc děkujeme 

- ke stavu výdeje povolenek, výdej probíhá bez omezení – celkem k 5.6. vydáno celkem 141 ks 
povolenek s různou dobou platnosti (roční, týdenní, měsíční, 1-denní) 

- předseda zhodnotil práci členů RS, kontroly lovících probíhají intenzivně a ve většině případů bez 
závad. Lovící si aktivitu RS pochvalují.  

- z pověření účetního Ing. Malého, předseda seznámil členy výboru s pokladním deníkem za 5/2020 

- ke stavu probíhající rybářské sezóny, jsou známy informace o uloveném větším množství sumců 
zejména v Dobšicích,  ryby do 170 cm a velcí kapři přes 80 cm byli taktéž uloveni, ryby i přes kolísání 
počasí berou relativně dobře, uvidíme co nadcházející sezóna dravců 

- pro potřeby fungování společných prací kolem revíru a chovných zařízení, byl zakoupen motorový 
postřikovač značky Hecht a nový motorový postřikovač značky Oleomac, který nahradí již vysloužilý 
křovinořez Honda, vše bylo pořízeno ve slevové akci prodejce Mountfield 

- probíhá administrace vyřízení elektronických podpisů pro p. Pavla Bořka, z důvodu podepisování 
zprávy o udržitelnosti, v rámci projektu dotací se SZIF, o které naše MO v minulosti žádala 

3. Zpráva hospodáře (Jan Psota)  

- 9.5. byl loven rybník Výtěrák, sloveno bylo celkem 5 000 ks rychleného mníka jednovousého, celkem 
3 000 ks bylo odprodáno SÚS za cenu 3,2 Kč/ks. Zbylých 2 000 ks bylo nasazeno na náš revír, něco 
málo v rybníčku zůstalo, tak byl rybník napuštěn a bude se lovit 7.6. a zbytek ryb se taktéž vysadí na 
revír 

- 23.5. probíhalo sekání trávy kolem chovných rybníků, p. Horyna  

4. Diskuse 

- p. Šamša Vladimír, informoval o záměru OÚ Sány, pořádat na obecním rybníčku u pošty rybářské 
závody pro děti. Starostka obce Sány oslovila naši MO s žádostí o účast a pomoc malým závodníkům 
při lovu ryb a organizaci závodů. Výbor se s celou situací seznámil a přislíbil účast a pomoc při 
závodech. Předseda dojedná s paní starostkou detaily a datum konání celé akce.  

- p. Novotný seznámil výbor s jednáním zastupitelstva obce Dobšice, které nám schválilo příspěvek na 
zarybnění ve výši 6 000 Kč.  

Příští schůze výboru MO Žehuň se bude konat dne 3.7.2020 v Sánech od 18:00. 

 

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

   předseda MO                                                                                            jednatel MO   


