
 

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

 

Č.j.: 4/2022 

Zápis z výborové schůze MO ČRS Žehuň  

konané 31.3.2022 v Dobšicích od 18:30  

Přítomni: Ing. Ondřej Jedlička, Ing. František Malý, Pavel Bořek, Mgr. Oldřich Novotný, Luboš 
Vondráček, Pavel Bohatý 

Omluveni: Jakub Syrový  

Hosté: Jan Psota 

 

Program:  

1) Zahájení schůze (Ing. Jedlička - předseda)  

2) Zpráva předsedy (Ing. Jedlička)  

3) Zpráva hospodáře (Jan Psota)  

4) Zpráva pokladníka (Ing. Malý)  

5) Diskuse    

 

1. Zahájení schůze (předseda Ing. Jedlička)  

- Jednání výborové schůze zahájil předseda MO ČRS Žehuň, přivítal přítomné členy výboru i hosta 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 



 

- předseda přivítal nové i staronové členy výboru MO Žehuň, kteří byli zvoleni výroční členskou schůzi 
dne 5.3.2022 s mandátem až do roku 2026. Ocenil jejich přístup a pogratuloval ke zvolení do výboru. 

- informoval o průběhu brigád, které probíhali v Dobšicích, Sánech a Žehuni – účast slušná, udělalo se 
mnoho práce 

- informoval o úklidu, odvozu a likvidaci stulíků, které vyplavaly do vodního toku po akci redukce 
stulíku, které proběhla pod bezpečnostním přelivem v obci Žehuň 

- předseda zhodnotil průběh výroční členské schůze, která byla tento rok volební – poděkoval všem 
za perfektně připravené příspěvky a poděkoval všem za jejich účast a činnost pro MO 

- informoval o přípravě na rybářské závody, plakáty jsou hotové a jsou již volně šířeny, členové 
výboru vylepí na vývěsky ve svých obcích a jiných místech. Občerstvení je zajištěno + posezení od 
obce Dobšice (zapůjčí pivní sety). Ceny pro kategorii dospělí budou formů dárkových poukazů na 
odběr zboží v rybářských potřebách a ceny pro kategorii děti budou věcné.  

- rekonstrukce jezu v Sánech pokračuje – dne 16.3. proběhlo za naší účasti slovení ryb z podjezí 
tohoto jezu, sloveno bylo cca 5 sumců, 70 úhořů, 3 parmy a několik hrouzků – vysazeno následně do 
vodního toku ke brodu. Lávka, které se nad tělesem jezu nacházela byla snesena a demontována, 
následně bude povodím Labe opravena a po ukončení výstavby jezu vrácena zpět na své místo. 

- na obec Hradčany byla zaslána žádost o finanční příspěvek a zarybnění v roce 22, zastupitelstvo 
projednalo na svém zasedání dne 28.3.2022 a odsouhlasilo částku 2 000 Kč pro naši MO. Předseda 
obci Hradčany poděkoval za přiznaný příspěvek, který bude plně použit na zarybnění. 

- předseda sdělil výboru MO, že po napuštění Žehuňského rybníka se v korytě Mlýnského náhonu 
nahromadilo velké množství sedimentů, které jsou nejvíce v okolí obce Dobšice. Celá věc byla řešena 
se správcem toku Povodí Labe, kdy byl zvolen postup podání podnětu na Krajský úřad Středočeského 
kraje, Povodí Labe, Městský úřad Kolína a Poděbrady, s žádostí o prošetření celé věci a zjednání 
nápravy. K podnětu byla dodána fotodokumentace a zákres nejvíce zasaženého úseku řeky. Bude 
nadále intenzivně řešeno 

- předseda informoval členy výboru o zaslání dopisu na Rybářství Chlumec nad Cidlinou, ve věci zda 
bude i v období 10/2022 -3/2023 pokračováno v revitalizaci rybníka suchou cestou a bude tím 
znemožněn převod vody přes hrazený přeliv ,,Klapka“. Na základě smlouvy o kompenzaci rybí násady, 
kterou má MO Žehuň s Rybářstvím Chlumec nad Cidlinou, žádáme o informaci zda se bude v akci 
revitalizace rybníka pokračovat dle původního plánu. Pokud nikoliv žádáme o plnění uzavřené 
kompenzační smlouvy.  

 

3. Zpráva hospodáře (Jan Psota)  

- informoval o vysazení úhoří monté z dotace EÚ ve výši 4 kg a počtu 12 000 ks  

- informoval o dovozu 1 000 kg kapra K3, 60 kg lína L2 a 40 kg amura Am2 z MO Rožďalovice 



- informoval o opravě oplocení a zastínění u rybníčku Vátěrák v obci Sány – poničeno vandalem 

- informoval o plánované opravě rybářské boudy (zpevnění rohu boudy) 

 

4. Zpráva pokladníka – informoval o stavu pokladny a účtu  

 

5. Diskuse 

Mgr. Novotný informoval o proběhlé valné hromadě spolku Dobšané a o jednání spolku Dobšané o 
poskytnutí příspěvku na rybářské závody 

 

Pan Bořek informoval o průběhu jarních brigád, které vedl a o provedených pracích. 

 

Příští schůze výboru MO Žehuň se bude konat mimořádně dne 06.05.2022 v Sánech od 18:30. 

 

 

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

   předseda MO                                                                                            jednatel MO   


