
 

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

 

Č.j.: 2/2021 

Zápis z výborové schůze MO ČRS Žehuň  

konané 5.2.2021 v Dobšicích od 18:30  

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

     Ing. František Malý, 

Omluveni: Josef Vaníček 

Hosté: Mgr. Oldřich Novotný, 

 

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 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 

 

 



-  informoval o druhém výdeji povolenek dne 9.1.2021 v Sánech – výdej probíhal od 8 do 12 hodin, bez 
větších komplikací, fronty se netvořili a do rybářské boudy byly osoby pouštěny jednotlivě, k dispozici 
měli před boudou dezinfekci, roušky, vyznačené rozestupy na čekání ve frontě, uvnitř měly všechny 
osoby nasazené roušky a výdejce povolenek mezi žadatelem o povolenku dělilo plexisklo, výdej byl 
plynulý a vyřízeno bylo více než 40 členů MO Žehuň 

 

- informoval o průběhu žádosti pana doktora Jančáka ze Sán, na prořezání jasanu či jeho skácení mezi 
Nádrží v Sánech a jeho nemovitostí. Na pokácení stromu byla podána žádost na obec Sány, kde byly 
popsány důvody, pro které chceme strom pokácet, dne 4.2.2021 dorazilo z obce Sány rozhodnutí o 
povolení kácení jasanu, které je pravomocné. Do konce března 2021 bude strom pokácen.  

- informoval vyplnění výkazu o činnosti MO Žehuň za rok 2020, který byl dne 10.01.2021 zaslán na 
Středočeský územní svaz 

- informoval o sumarizaci úlovkových lístků za rok 2020 kterou provedl – za rok 2020 vydáno celkem 
161 povolenek, oproti loňsku se nám výrazně zvýšil v počtech uloveného kapra a to o 105 ks o váze 
268,29, dále se zvýšil počet ulovené štiky a to o 55 ks o váze 106,43 kg ale nejvíce se máme nárůst u 
sumce - celkem bylo  v roce 2020 uloveno 79 ks sumce velkého o váze 468,18 kg - tudíž průměrná váha 
kusu sumce je 5,9 kg. To je oproti roku 2019 nárůst o 14 ks a celková váha oproti roku 2019 se zvýšila 
o 84,12 kg. Z toho plyne, že sumci na našem revíru se vyskytují stále v hojných počtech a jejich kusová 
hmotnost se zvyšuje, s tím se zvyšují jejich potravní nároky a tím dochází k decimování ostatních rybích 
druhů. Celkem bylo rybářskou stráží provedeno 84 kontrol. Celkem bylo na revíru 411 009 uloveno 
1 182 ks ryb o celkové hmotnosti 2 707,96 kg. Podrobná tabulka sumarizace je přílohou tohoto zápisu 
a je umístěna na webových stránkách v sekci statistika.  

- informoval o dobití kreditu na provoz datové schránky – položka datový trezor 

- informoval o prodloužení webové domény a webhostingu potřebného pro provoz webových stránek 
www.rybarizehun.cz, který provozujeme, obě tyto služby byly prodlouženy a uhrazeny do 28.2.2026 

- informoval o proběhlém školení nových členů, které proběhlo dne 23.1.2021 v Sánech, přijati 2 žáci 
a 1 dospělý člen. Další 2 dospělí členové přišli již s platným rybářským lístkem, byli následně přijati za 
členy a vydány jim členské průkazy a povolenka k lovu.  

- od SÚS přišla nabídka nových cedulí na výrobu označení revíru a označení klidových zón, 5 ks označení 
dostaneme od SÚS zdarma, každá další cedule navíc stojí cca 160 kč. Výbor MO rozhodl o pořízení 
celkem 11 ks označení revíru a 2 ks označení klidová zóna.  

- informoval o neúspěšném jednání od odkupu s panem Hrodkem, majitelem části pozemků u Nádrže 
v Sánech. Z důvodu nemožnosti dokončení pasportizace rybníka Nádrž v Sánech, bylo s projektantem 
p. Tylšem po 4 leté spolupráci celé řízení ukončeno a byly mu uhrazeny vzniklé náklady za práci a služby, 
které společně s geodetem vykonali pro MO Žehuň.  

 

 



 

- informoval u nutnosti odložení výroční schůze ČRS MO Žehuň, která se měla konat již 27.2.2021 v sále 
Dobšického šenku. Členové na které máme emailové adresy, budou informováni touto cestou, bude 
vyvěšeno i na našich webových stránkách a necháme vyhlásit rozhlasem v okolních obcích. Z důvodu 
proti epidemiologických opatření v současné době výroční schůzi konat nelze. Jak situace v ČR dovolí, 
vyrozumíme členy MO Žehuň o novém termíny pro konání výroční schůze.  

- plánování jarních brigád v roce 2021 – v návaznosti na opatření budou všechny osoby pracovat 
samostatně, taka by byly dodrženy dostatečné rozestupy a účastníci brigády budou mít sebou vhodné 
ochranné prostředky k ochraně úst a nosu – termíny brigád jsou následující 

Datum Místo Vedoucí Potřebné vybavení 

6. 3. Dobšice - rameno č. 3 bude motorová pila, sekera, pilka, hrábě, nůžky 
7. 3. Sány - u boudy upřesněno motorová pila, sekera, pilka, hrábě, nůžky 

13. 3. Dobšice - rameno č. 3 na motorová pila, sekera, pilka, hrábě, nůžky 
14. 3. Sány - u boudy místě motorová pila, sekera, pilka, hrábě, nůžky 
20. 3. Žehuň - na Klapce brigády sekera, pilka, hrábě, nůžky 

O termínech brigád budou členové informováni na webových stránkách a emailem. 

- jako poslední bod zprávy předsedy, Ing. Jedlička podal návrh na znovuobnovení znaku ČRS MO Žehuň, 
který byl vytvořen mezi lety 1990 – 2000, členy výboru MO Žehuň, kteří v těchto letech funkce ve 
výboru vykonávali. Původní znak organizace, byl předložen výboru MO Žehuň. Ten následně rozhodl o 
předání původního návrhu znaku grafikovi, který předloží několik návrhů, které budeme následně 
v rámci korektury dolaďovat.  

Původní znak ČRS MO Žehuň – vznik po roce 1990 

 

3. Zpráva hospodáře (Jan Psota)  

- informoval o zakoupení krmné řepky olejné na přikrmování 

- informoval z poškození karetkového hražení na jezu v Sánech – vyšší průtoky způsobili buď odtržení 
celé karetky nebo jen její sklopení, skutečnost budeme vědět až opadne voda – povodí Labe jako 
správce již bylo o této skutečnosti informováno 

- hospodář p. Psota vznesl požadavek na prověření vybudování schodů vedoucích od silnice dolů 
v lávce u Dobšického ramene, v současné době je svah nezpevněný a je tam pouze zábradlí. Předseda 
upozornil členy výboru, že pozemek je ve vlastnictví obce Dobšice a fyzické osony pana Bednáře ze 
Třech Dvor. Jednatel p. Bořek prověří situaci mezí obcí Dobšice a požadavky z hlediska stavebního 
zákona na zřízení schodů a na dalším výboru MO Žehuň, bude o svých jednáních informovat. 



4. Zpráva pokladníka – informoval o stavu pokladny a účtu  

- informoval o skutečnosti, že na Dobšickém rameni, dochází k vhazování klacků a jiných přírodniny 
na ledovou vrstvu, v rámci brigády se musíme pokusit tyto klacky vytahat v rámci možností 

 

5. Diskuse 

-  Mgr. Novotný jako předseda dozorčí komise ve spolupráci se členy dozorčí komisí, vypracoval 
revizní zprávu za činnost organizace v roce 2020, tuto zprávu předložil výboru MO Žehuň a následně 
předloží na výroční členské schůzi ke schválení. 

Dále proběhla diskuse nad navrhovanou obnovou znaku ČRS MO Žehuň, varianty které zpracuje 
grafik, budou podléhat dalším korekturám. 

 

Příští schůze výboru MO Žehuň se bude konat dne 05.03.2021 v Dobšicích od 18:00. 

 

 

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

   předseda MO                                                                                            jednatel MO   


