
 

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

 

Č.j.: 11/2020  

Zápis z výborové schůze MO ČRS Žehuň  

konané 4.12.2020 v Dobšicích od 18:00  

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

Omluveni: Josef Vaníček, Vladimír Šamša, Pavel Šamša, Ing. František Malý, 

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. Informoval členy výboru o nutnosti zrušení 
výborové schůze v měsíci listopadu, z důvodu nepříznivé epidemiologické situace. 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 

- informoval o dosažení ,,kompromisní“ dohody s Rybářstvím Chlumec nad Cidlinou, ve věci výše 
kompenzace v podobě zarybnění na část revíru (část Steklé strouhy), kde z důvodu odbahnění 
Žehuňského rybníka nepoteče přes zimní měsíce voda. K dohodě došlo po dlouhých jednání o výši 
kompenzace, dohoda je úředně ověřena. Ve věci mimořádné manipulace na vodním díle Žehuňský 
rybník, vydal dne 30.11.2020 Krajský úřad Středočeského kraje rozhodnutí o povolení této manipulace 



v období od 1.1.2021 – 31.3.2022 a dále v období 1.10.2022 – 31.3.2023. MO Žehuň se před vydáním 
rozhodnutí k celé akci vyjádřila a apeloval na zapracování dohody o kompenzaci do rozhodnutí. Celá 
věc bude dále řešena, záleží, zda se proti tomuto rozhodnutí odvolá či nikoliv. 

- informoval o dodání 50 kg lína z SÚS, lín vysazen na Libněveské rameno (ryby v průměru 0,6 kg) 

- informoval o dodání 500 ks ročka candáta, vysazen k palisádě u Dobšického ramene 

- informoval o proběhlém hospodářském vyrovnání mezi SÚS a organizací MO Žehuň, bylo doloženo 
plnění zarybňovacího plánu, vyrovnány úhrady za povolenky a členské známky. Celkové hodnocení bez 
závad. 

- informoval o nutnosti dotvoření rozpočtu MO Žehuň na rok 2021 – apeloval na členy výboru, aby své 
návrhy na investice v roce 2021 předložili účetnímu do 31.12.2020 

- seznámil členy výboru se situací kolem rekonstrukce jezu v Sánech – investor Povodí Labe stále vybírá 
v rámci výběrového řízení dodavatele stavby 

- informoval o skutečnosti podání žádosti na okolní obce s žádostmi o příspěvek na zarybnění na rok 
2021. Zatím ve věci naší žádosti rozhodli tyto obce: Sány příspěvek 10 000 Kč, Dobšice příspěvek 
6 000 Kč, Žehuň příspěvek 5 000 Kč. Tímto obcím děkujeme za jejich příspěvek na zarybnění v roce 
2021. 

- informoval o žádosti pana doktora Jančáka ze Sán, na prořezání jasanu či jeho skácení mezi Nádrží 
v Sánech a jeho nemovitostí. Ze stromu odpadávají větve a ohrožují novou krytinu na přístřešku, 
který je v těsné blízkosti. Výbor projednal a bude nadále řešit v součinnosti s panem doktorem 
Jančákem.  

- informoval o přiznání dotace v rámci mimoprodukčních funkcí rybářských revírů DT 17, které se 
odvíjejí od plochy revíru. V našem případě letošní dotace činí celkem 10 720 Kč. 

- proběhla diskuse o termínech výdejů povolenek a členských známek na rok 2021. projednány a 
schváleny tyto termíny a místo výdeje. 

Na boudě v Sánech dne -       2.1. a 9.1.2021 v čase 8:15 – 11:45 

-   6.2.2021 v čase od 9:00 – 11:00 

Výdej povolenek a členských známek bude prováděn pouze za dodržení proti epidemiologických 
opatření, která budou v dané době platná. 

 

 

 

 

 



3. Zpráva hospodáře (Jan Psota)  

- informoval výlovu Nádrže v Sánech, který se uskutečnildne  10.10.2020 od 7:00. Z rybníka Nádrž bylo 
sloveno celkem 600 ks kapra K4 o celkové váze cca 750 kg a dále 30 ks candáta a 30 ks štiky, kdy celková 
váha dravých ryb činila cca 25 kg. Ryby byly vysazeny nad Baderský jez, přesně dle rozhodnutí Krajské 
veterinární správy pro Středočeský kraj, z důvodu srpnového prokázání nebezpečné choroby 
herpesvirózy kapra Koi v k.ú.  Hradišťko II, i náš rybářský revír Cidlina 1B, spadal do ochranného a 
dozorová pásma a byl úplný zákaz dovozu a vývozu živých ryb z rybářského revíru a chovných vod. Na 
základě naší žádosti, a z důvodu nutnosti výlovu kvůli rekonstrukci jezové zdrže v Sánech, nám byla 
výjimka na převoz ryb povolena, ale pouze s podmínkou vysazení všech ryb z výlovu nad Baderský jez. 
Došlo tedy pouze k převozu ryb v rámci ochranného a dozorová pásma. Dále bylo v rámci brigád při 
přípravě výlovu uloženo krmné obilí do vagónu na Badrech. 

- informoval o nutnosti nahnojení rybníka Nádrž v Sánech z důvodu vzniku planktonu a tím zajištění 
vhodných potravních podmínek pro plůdek mníka a štiky, které v jarních měsících odebíráme a 
odchováváme na vedlejším rybníčku Výtěrák 

 

4. Diskuse 

-  jednatel p. Bořek- informoval členy výboru o převozu násady candáta od spodní výpusti 
Žehuňského rybníka, do chovného rybníka na Badrech, kde je větší množství střevličky, v září 2021 
bude loveno  

 

 

Příští schůze výboru MO Žehuň se bude konat dne 08.01.2021 v Dobšicích od 18:00. 

 

 

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

   předseda MO                                                                                            jednatel MO   


