
 

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

 

Č.j.: 3/2021 

Zápis z výborové schůze MO ČRS Žehuň  

konané 2.4.2021 v Dobšicích od 18:00  

Přítomni: Ing. Ondřej Jedlička, Pavel Bořek, Ing. František Malý, 

Omluveni: Josef Vaníček, Jan Psota, Vladimír Šamša, Pavel Šamša, 

 

Program:  

1) Zahájení schůze (Ing. Jedlička - předseda)  

2) Zpráva předsedy (Ing. Jedlička)  

3) 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 průběhu a vyřízení žádosti pana doktora Jančáka ze Sán, na skácení jasanu stojícího vedle 
jeho nemovitosti. 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. Jasan byl pokácen svépomocí v březnu 2021  

 



- Informoval o konaných pěti termínech brigád kolem revíru, které proběhli – brigády probíhali 
individuálně tak, aby mezi účastníky bylo velké mezery z důvodu hrozby koronaviru – účast 
slabá, ale co bylo nutně potřeba udělat se splnilo, všem kteří se zúčastnili patří velké 
poděkování 
 

- Informoval o podpisu smlouvy o finančním příspěvku od Obce Opolany ve výši 10 000 Kč 
 

- Podal informaci o podání žádosti na společnost ČEZ Distribuce a.s., z důvodu přerostlých 
stromů a keřů u Dobšického ramene, poblíž karetkového jezu. Zde se již okolní vegetace dotýká 
vodičů vysokého napětí a dochází zde zejména při deštích k přeskakování el. proudu přes tuto 
vegetaci až do země, velmi nebezpečné pro kolemjdoucí a rybáře. Celá žádost zaslána na 
vědomí i na obce Dobšice a Žehuň, aby o nebezpečí věděli. Po týdnu se společnost ČEZ 
Distribuce a.s., ozvala s poděkováním a příslibem, že celou věc s přerostlou vegetací, vyřeší do 
konce dubna 2021. 
 

- Na MěÚ Poděbrady podána žádost na odlov volavky popelavé v počtu 30 ks na období 3 let, 
odlov bude provádět Myslivecký spolek Žehuň – povolení bylo orgánem ochrany přírody 
uděleno rozhodnutím dne 24.03.2021, následně budeme požadovat orgán státní správy 
myslivosti MěÚ Poděbrady o umožnění odlovu kormorána velkého na našem revíru na 
následující 3 roky, neboť stávající skončilo v březnu 2021. 
 

- Informoval o žádosti ČHMU pana doktora Mikla o možnosti provedení odlovu el. agregátem 
v lokalitě u mostu v Sánech, z důvodu odlovu juvenilních stádií ryb a následném zjištění těžkých 
kovů v tělech ryb – po projednání výborem MO bude doktor Mikl vyrozuměn a obeslán 
souhlasným stanoviskem  
 

- Informoval o plánovaném vyplacení odměn pro členy výboru MO a osoby které se starají o rybí 
obsádku na chovných rybnících, podle odvedené práce v roce 2020, účetní na základě 
rozhodnutí výboru MO pověřen jejich vyplacením 

 

Zpráva hospodáře z důvodu nemoci v zastoupení Ing. Jedličkou 

- informoval o ořezu větví u pole směrem od Sánského brodu směrem k Baderskému jezu – následně 
Povodí Labe rozštěpkovalo 

- 12.3. bylo ze SÚS dodáno 100 000 váčkového plůdku mníka, dáno na odchovné žlaby a následně 
přesunuto na rybníček Výtěrák 

- 20.3. bylo od MO Rožďalovice dodáno celkem 1 000 kg kapra K3 + 100 kg lína L2, ryba vysazena do 
revíry, ryba zdravá, byla přivezena dopravou MO Žehuň rovnou z výlovu do našeho revíru. Rozvoz 
probíhal bez problému, až na zapadnutí na cestě k Dobšickému rameni, řešeno s traktorem p. Hroudy 

- informoval o nařízení KVS ve věci ptačí chřipky, která se prokázala nedaleko od našeho revíru, nutno 
sledovat situaci kolem vody a případný úhyn vodních ptáků okamžitě hlásit na KVS či obec 



4. Zpráva pokladníka  

– informoval o stavu pokladny a účtu  

- informoval o hrazení členských příspěvků členskou základnou 

 

5. Diskuse 

-  p. Bořek informoval o kácení jasanu v svépomocí, časová náročnost cca 6 hodin + následný úklid a 
pálení větví – celkové náklady 1 500 Kč  

 

Příští schůze výboru MO Žehuň se bude konat dne 07.05.2021 v Sánech od 18:00. 

 

 

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

   předseda MO                                                                                            jednatel MO   


