
 

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

 

Č.j.: 2/2023 

Zápis z výborové schůze MO ČRS Žehuň  

konané 03.02.2023 v Dobšicích od 18:00  

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

                    Pavel Bořek, Pavel Bohatý,   

Omluveni: Jakub Syrový 

Hosté: Jan Psota, Petr Krause 

 

Program:  

1) Zahájení schůze (Ing. Jedlička - předseda)  

2) Zpráva předsedy (Ing. Jedlička)  

3) Zpráva hospodáře (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 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 doposud poskytnutých příspěvků na zarybnění od obcí v našem regionu, kde 
máme nejvíce členů 

Sediment v korytě Cidliny – řízení o odstranění a podnět na poškození životního prostředí 

- na postup Krajského úřadu jsme následně podali stížnost pro nekonání v dané věci a nepravdivé 
informace o množství sedimentu – opět stejná odpověď jako posledně – zabahnění není nijak 
významné, posouzení mocnosti sedimentu proběhne až po ukončení Revitalizace Žehuňského rybníka 
a to v dubnu 2023 

- p. Novotný v této věci informoval o jednání s ředitelem Povodí Labe v Hradci králové dne 10.1.2023. 
Z jednání vyplynula složitost situace z hlediska správce toku jakož to Povodím Labe a majitelem 
Žehuňského rybníka ke skutečnému prokázání únik bahenního sedimentu. Ing. Pleskač ředitel závodu 
Povodí Labe v Jičíně, přislíbil účast na výroční členské schůzi MO Žehuň dne 4.3.2023, kde osobně chce 
našim členům vysvětli stávající stav a kroky ze strany Povodí Labe k odstranění sedimentu z toku 
Cidliny. Předseda panu Novotnému poděkoval za jeho aktivitu a jednání s ředitelem Povodí Labe. Na 
toto téma mezi členy výboru proběhla diskuse a výhledem jako budeme v celé věci dále postupovat 

- informoval o plánu nového vlastníka nemovitosti v Sánech vedle chovného rybníka, který chce 
vybudovat nový plot na hranici pozemku s námi sousedícího – předseda se zúčastnil jednání 
s vlastníkem sousední nemovitosti. Vlastník chce vybudovat nový plot, ale přesně na hranici mezi jeho 
a naším pozemkem jsou vzrostlé stromy, proto by od nás rád vykoupil část našeho pozemku o celkové 
výměře cca 60 m2 a v rámci dobrých vztahů opravil boudu kde máme umístěny plůdkové žlaby. Na toto 
téma proběhla diskuse a členové výboru souhlasí s odprodejem části pozemků v Sánech za předem 
daných podmínek, celá věc bude dále řešena. 

- informoval o přípravě rybářských závodů, které se uskuteční dne 15.4.2023 na Dobšickém rameni – 
občerstvení je zajištěno u p. Biška jako v loňském roce a p. Novotný informoval že byla v součinnosti 
s předsedou podána žádost na zajištění rybářských závodů u Středočeského kraje s názvem ,,Od 
počítače k rybaření“ v celkové výši 63 000 Kč. O výsledku žádosti bude rozhodovat Středočeský kraj 
nejdříve v květnu 2023. K tomuto tématu proběhla krátká diskuse a předseda p. Novotnému 
poděkoval. 

- dále informoval o výdeji povolenek, k dnešnímu dni je vydáno celkem 132 ks povolenek 

- v únoru musíme znovu podat žádost na MěÚ Kolín ve věci odlovu volavky na našem revíru – současné 
rozhodnutí platí jen do 20.2.2023 

Příprava výroční schůze: 

- Nutno připravit pozvánky, jejich roznos a rozeslání – členům výboru byly rozdány pozvánky pro 
členy v jejich bydlištích a s žádostí o roznesení. Občerstvení účastníků bude ve stejném rozsahu 
jako v loňském roce. Dále pozvání hostů z řad veřejnosti – starostka obce Dobšice paní 
Veronika Kopecká a ředitele závodu Povodí Labe v Jičíně Ing. Pleskač. Kdo bude mít příspěvek 
na výroční schůzi, třeba připravit prezentaci.  

 



- Je nutno stanovit termíny jarních brigád a jejich dozor, dále dle dovozu násady stanovit termín výlovu 
chovného rybníka na Badrech 

 

- MO Žehuň oslovili Rybářské potřeby Nemo z Činěvse, kdy by chtěli sponzorovat částečně naše 
rybářské závody pro děti. Předseda se zúčastnil jednání s majitelem obchodu rybářské potřeby Nemo, 
kde byly nastaveny pravidla spolupráce. Reklamu obchodu umístíme na webové stránky a banner na 
rybářskou Boudu v Sánech.  

- vzhledem k situaci zanesení části revíru sedimentem, předseda navrhl aby na výroční schůzi bylo 
řešeno dřívější otevření Libněveského ramene – nikoliv od začátku srpna ale již od začátku rybářské 
sezóny. Celá věc bude předložena výroční schůzi, která k ní zaujme stanovisko. 

 

3. Zpráva hospodáře (Psota)  

- informoval o přípravě rozvozu násad a přípravě výlovu rybníku Badra 

 

4. Zpráva pokladníka – informoval o stavu pokladny a účtu.  

- dále členům výboru oznámil změnu výši náhrady cestovného 

 

5. Diskuse  

p. Novotný – pozval členy výboru na jednání valné hromady Dobšanů dne 25.3.2023 a informoval o 
jednání s ředitelem Povodí Labe 

 

p. Bořek – navrhl zřídit spořící účet pro MO – účetní možnost spořícího účtu prověří a v případě 
výhodných podmínek MO tuto možnost zhodnocení financí využije 

 

p. Krause – informoval o proběhlé inventuře majetku MO, kde bylo zkontrolováno se skutečným 
stavem a stavem uvedeným v kartách majetku. Bylo přikročeno k vyřezaní několika položek z majetku 
MO z důvodu špatného technického stavu nebo významného poškození. 

 

Příští schůze výboru MO Žehuň se bude konat dne 03.03.2023 v Dobšicích od 18:00. 

 

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

   předseda MO                                                                                            jednatel MO   


