
 

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

 

Č.j.: 8/2022 

Zápis z výborové schůze MO ČRS Žehuň  

konané 27.08.2022 v Sánech od 14:00  

Přítomni: Ing. Ondřej Jedlička, Pavel Bořek, Mgr. Oldřich Novotný, 

Omluveni: Luboš Vondráček, Ing. František Malý, Jakub Syrový, Pavel Bohatý,   

Hosté: Jan Psota 

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 členy výboru i hosty 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 informoval o vydání rozhodnutí od Krajského úřadu Středočeského kraje, ve věci snížení 
lovné míry sumce velkého a změnu doby jeho hájení, rozhodnutí je v rozsahu již udělené výjimky pro 
letošní rok 

- od ČHMU jsme obdrželi závěrečnou zprávu o provedeném odlovu a monitoringu tohoročních ryb, 
který ČHMU provedlo v roce 2021 



- pracovníci ČHMU pod vedením Ing. Jurajdy provedli v srpnu monitoring tohoročních ryb se zamřením 
na obsah těžkých kovů v jejich organismech – způsob provedení byl el. agregátem v délce 100 m v toku 
pod Sánským mostem – velký výskyt hořavek, hrouzků, tloušťů, střevliček 

- informoval o akci pročištění a oprava odtokového kanálu z Libněveského ramene. Potrubí se bude 
muselo ve vzdálenosti cca 25 m vykopat byla provedena výměna potrubí za plastové, všem co se na 
akci podíleli patří velké poděkování. Celkové náklady byly cca 33 000 Kč. Zároveň byla podána žádost 
na obec Dobšice o poskytnutí příspěvku na tuto akci, neboť Libněveské rameno je v majetku obce 
Dobšice. Zastupitelstvo obce Dobšice schválilo na tuto akci příspěvek ve výši 12 000 Kč, tímto obci 
Dobšice děkujeme.  

- sdělil že se naše organizace MO Žehuň zapojila do oslav 665 let obce Choťovice, kdy v rámci oslav 
obec uspořádala výstavu místních spolků, které na území obce působí. Rybáři poskytli preparace ryb, 
vybavení a foto panely zachycující rybářskou činnost během roku a významné úlovky.  

- informoval o výrobě nové lávky na Dobšickém rameni – lávka je ve výrobě a bude zhotovena do konce 
roku 2022 – termín usazení se následně stanoví 

- rekonstrukce jezu v Sánech – situace stále stejná, čeká se na změnu PD – informace od zástupce 
Povodí Labe Ing. Táborské 

- z pověření pokladníka Ing. Malého, který byl ze schůze omluven, informoval přítomné o zůstatku na 
běžném účtu a stavu pokladny  

3. Zpráva hospodáře (Jan Psota)  

- sdělil zda a kdy naplánovat Výlov rybníku Badra – po diskuzi byl stanoven výlov provést v jarních 
měsících roku 2023  

- informoval o objednávce ryb na rok 2023 a objednávce krmné pšenice na rok 2023 

- informoval, zda uspořádat podzimní brigádu či nikoliv, po diskuzi bylo odsouhlaseno, že bude mezi 
členy rozeslán informační email, kdo projeví zájem, bude mu přidělena individuální brigáda  

 

4. Diskuse 

p. Bořek – sdělil jak probíhá údržba břehových porostů kolem Nádrže v Sánech a o plánované opravě 
sekačky 

p. Novotný – podklady dozorčí komise byly řádně a protokolárně předány novému předsedovi 
dozorčí komise panu Petru Krausovi ze Žehuně 

Příští schůze výboru MO Žehuň se bude konat dne 07.10.2022 v Dobšicích od 15:00. 

 

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

   předseda MO                                                                                            jednatel MO   


