
 

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

 

Č.j.: 8/2020  

Zápis z výborové schůze MO ČRS Žehuň  

konané 7.8.2020 v Sánech 18:00  

Přítomni: Ing. Ondřej Jedlička, Vladimír Šamša, Jan Psota, Ing. František Malý 

Omluveni: Josef Vaníček, Pavel Šamša, Pavel Bořek, 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. 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 

- oznámil členům výboru, že zemřel p. František Jaroš ze Žehuně, dlouholetý člen MO Žehuň – za 
rybářský spolek byla rodině předána kondolence 

- dne 21.7.2020 proběhlo na OÚ Sány ústní jednání ve věci mimořádné manipulace na vypuštění jezové 
VD Sány (oprava jezu pod Špinkovými). Jednání se zúčastnil předseda a hospodář MO, Jednání se dále 
zúčastnili zástupci Povodí Labe a Obce Sány. Z jednání vznikl zápis, který obsahuje dohodu mezi MO 
Žehuň a Povodím Labe ve věci vypuštění Nádrže v Sánech za účelem slovení rybí obsádky a až následně 



začne plánovaná rekonstrukce jezu. Výlov byl stanoven na 19.9.2020. Posléze se rybník znovu napustí, 
ale nebude se již osazovat rybí násadou. 

- dne 16.7.2020 od 10:00 hodin v sídle Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s. proběhlo jednání ve věci 
mimořádné manipulace na VD Žehuňský rybník (odbahňování rybníka). Jednán í se zúčastnil hospodář 
p. Psota. Z jednání je vyhotoven zápis. Hlavním cílem jednání ze strany MO, bylo zajistit trvalý přítok 
čisté vody na Steklou strouhu přes zimní měsíce 2021/2022, kdy bude Žehuňský rybník zcela vypuštěný. 
Z jednání vyplynulo, že zajištění vody na Steklou strouhu by bylo problematické a v případě realizace 
by stejně docházelo k čerpání kalné a bahnité vody, tudíž požadový efekt by to nesplnilo. Ze strany 
Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s. byl směrem k MO Žehuň podán návrh, aby MO Žehuň předmětný 
úsek revíru v daném období nezarybňovala a následně ze strany Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s. 
bude provedena kompenzace v podobě zarybnění. K tomuto návrhu proběhla mezi členy výboru MO 
Žehuň diskuse a pan ředitel Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s. pan Ing. Vacek byl pozván začátkem 
září na ústní jednání, kdy celou situaci probereme a pokusíme se nalézt přijatelné východisko.  

- informoval o podání žádosti na KÚSK ve věci udělení výjimky z lovné míry sumce velkého a změně 
doby hájení pro rok 2021 (výjimka na sumce, kterou máme každoročně udělovanou a osvědčila se) – 
čekáme na rozhodnutí 

- informoval členy výboru o průběhu dětských rybářských závodů v Sánech u hřiště, které se konaly 
dne 11.7.2020. Paní starostka obce Sány požádala MO Žehuň o výpomoc, zejména pomoci dětem při 
lovu, navazování atd. Akce se zúčastnili 3 členové výboru MO Žehuň a cca 10 členů MO Žehuň. Rybářský 
závodů se zúčastnilo cca 20 lovících dětí, které nachytali cca 80 ks ryb (převážně malých kaprů, ale 
ulovil se i úhoř a karas). Akce se Obci Sány moc vydařila i přes nepřízeň počasí, tímto děkujeme Obci 
Sány za pozvání. 

- informoval členy výboru o nutnosti stanovit termín výroční členské schůze (z důvodu zarezervování 
sálu), následní plánování brigád, zarybňování a termín konání závodů 

1. Výbor MO Žehuň stanovil konání výroční členské schůze dne 27.2.2021  

2. Výbor MO Žehuň stanovil konání rybářských závodů dne 17.4.2021. 

 

- informoval o skutečnosti že dne 21.7.2020 došlo v rámci dobré spolupráce se spolkem Dobšané k 
doplnění kameniva na palisádě u Dobšického ramene. Chybějící kamenivo zajistil a uhradil spolek 
Dobšané, následně byl Mgr. Oldřichem Novotným převezen až na místo a ve spolupráci se členy ČRS 
MO Žehuň byl rozvezen přímo na palisádu. Tímto všem zúčastněným i spolku Dobšané z. s. děkujeme.   

- informoval o výdeji povolenek, k 7.8.2020 bylo vydáno celkem 158 ks povolenek různých druhů i 
platností. 

 

3. Zpráva hospodáře (Jan Psota)  

- informoval výbor o vyčištění střechy na Rybářské boudě, které provedl s panem Jiřím Psotou 

- informoval o výměně zámku u vtoku na Dobšické rameno a úpravě počtu dluží na vtoku do ramene 



- informoval o plánovaném slovení rybníčku Výtěrák – v současné době se amurek přikrmuje šrotem 
a má cca 6 cm, začátkem září bude sloven a převezen na revír 

- informoval o objednaném sekání trávy na Badrech a v Sánech – termín se upřesní dle počasí 

 

4. Diskuse 

-  účetní Ing. Malý seznámil členy výboru s pokladním deníkem za 7/2020 (stav poklady, BÚ) 

 

Příští schůze výboru MO Žehuň se bude konat dne 3.9.2020 v Sánech od 18:00. 

 

 

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

   předseda MO                                                                                            jednatel MO   


