
Zápis 

ze schůze výboru  ZO ČSV v Novém Strašecí 

 

 

Místo a datum konání: 4. srpna 2020 v klubovně ZO v Novém Strašecí. 

Přítomni:  J. Hubka, P. Andrášek, T. Bačkovský, M. Halló, , R. Štýbrová,  

Omluveni:  M. Kubička, F. Ošmyk. 

Hosté: M. Kubičková 

Program: 

1) Přijetí nového člena spolku – předseda 

2) Informace z ústředí ČSV – př. Halló 

3) Kontrola zápisu z minulé schůze výboru – předseda 

4) Kontrola plnění úkolů z minulé schůze výboru – předseda 

5) Zdravotní problematika včelstev - zdravotník  

- informace o předání podzimního léčiva na schůzi výboru dne 1.9.2020 

- ukončení ochranného pásma na MVP na Novostrašecku 

- organizace  zjišťování stavu včelstev k 1.9.2020 

- výsledek prodeje letního léčiva (Formidoly, Varromed a Gabon) 

- identifikace neznámých včelstev v našem regionu (úkol z VČS) 

6) Výsledek zajištění oddělků pro naše včelaře – předseda a př. Halló 

7)  Organizace zajištění včelařské výstavy na Novostrašeckém posvícení – předseda 

8)  Zajištění dalších akcí do konce roku 2020 (prodej medu VKM, Domedná 2020, besedy 

pro začínající včelaře atd.) - předseda 

9)  Informace o práci VKM – pí. Michaela Kubičková a předseda 

10)  Informace o výstavbě hospodářského zázemí spolku na Fortně – jednatel 

11)  Organizační záležitosti a diskuze ke včelařské problematice: 

- organizace čerpání dotace 1.D (tiskopisy, termíny, úloha důvěrníků) - předseda 

- stav financí spolku k 4.8.2020, grant od MěÚ a jeho čerpání – předseda a 

jednatel 

- podpora akce tzv. „medonosný úhor“ – předseda a př. Šidík 

- kolektivní členství ve spolku Mája – předseda 

- zápůjčky včelařských potřeb - předseda 

 



 

Záznam z  jednání schůze výboru dne 2.6.2020. 

1) Přijetí nového člena spolku - předseda 

V průběhu měsíce července zaslala přihlášku do našeho spolku pí. Kristýna 

Kapounová. Současně zaslala i registraci u ČMSCH. Po telefonátu s ní bylo zjištěno, že 

včelstva si bude opatřovat až na jaře 2021 a proto na vlastní žádost odložila vstup do 

našeho spolku až na toto období.  

V posledních dvou měsících odešli z našeho spolku dva včelaři: 

př. Martin Urban (Ruda)  - odstěhoval se do Písku, převeden do ZO ČSV Písek 

př. Václav Kladivo (N. Strašecí) – na vlastní žádost odešel do ZO Lány 

Současný stav členů spolku je 94. 

 

2) Informace z ústředí ČSV – př. Halló 

Činnost ústředních orgánů svazu byla v důsledku pandemie paralyzována. Jednání 

republikového výboru (RV) ČSV, které se mělo konat v 3/2020 se nekonalo. Další 

jednání RV je plánováno na 8/2020, zatím nepřišlo avízo, že jednání bude.  

Současně se nekonala okresní konference OO ČSV v Rakovníku, kde měl být zvolen 

nový výbor a další orgány okresu, po pětiletém volebním období. Zatím není určen 

náhradní termín, čeká se na jednání RV v 8/2020. 

Zatím není zpráva o tom, zda bude v plánovaném termínu sjezd ČSV, který má být 

v 12/2020. 

Výbor požádal našeho zástupce v RV, aby v případě konání RV v 8/2020 navrhl konání 

okresní konference korespondenční formou přes elektronická pojítka. Hlasování 

potom ve stanovách zlegalizovat systémem „ per rollam“. 

Výbor připomíná, že dne 24.4.2020 nabyl účinnosti Zákon č. 191/2020 Sb., který 

mimo jiné rozšiřuje možnost hlasování v orgánech právnické osoby (také spolky, 

družstva a SVJ) formou per rollam v době trvání mimořádných opatření při epidemii i 

pro ty právnické osoby, které možnost per rollam ve stanovách vůbec nemají. Tímto 

žádá svého zástupce v RV, aby tuto možnost se pokusil prosadil. 

 

3) Kontrola zápisu z minulého jednání výboru ZO.  

Předseda rozdal zápisy z minulé schůze výboru. Mimo to dostali všichni členové 

výboru zápis z minulé schůze v elektronické podobě. K zápisu neměl nikdo 

připomínky, zápis výbor schválil. 

 

4) Kontrola plnění úkolů z minulé schůze výboru a z dnešní schůze výboru: 

Úkoly z minulé schůze výboru byly všechny splněny. 

A. Zjistit stavy včelstev ve svém regionu a nahlásit je zdravotníkovi na zaslaném 

tiskopisu (viz. text v zápisu). 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-191


zajistí: důvěrníci 

termín: 28.8.2020 

 

B. Vyplnit žádost o dotaci 1.D společně se statistikou a odevzdat ji důvěrníkovi 

tak, aby mohla být předána výboru do 16.9. Důvěrníci předají předsedovi, 

nebo jednateli do 16.9 (viz. text v zápisu). 

zajistí: včelaři a důvěrníci 

termín: 16.9.2020 

 

C. Odeslat hlášení o stavu včelstev na ČMSCH (viz. text v zápisu). 

zajistí: všichni včelaři 

termín: 15.9.2020 

 

D. Účast důvěrníků na výborové schůzi dne 1.9.2020 – výdej léčiva. 

zajistí: důvěrníci 

termín: 1.9.2020 

 

E. Včelaři, kteří budou mít zájem koupit na jaře 2021 oddělky, nahlásí tento 

zájem předsedovi 

zajistí: dotčení včelaři 

termín: 30.11.2020 

 

 

5) Zdravotní problematika včelstev – zdravotník (omluven). 

- seznamy k zaznamenání počtu včelstev k 1.9.2020 zašle zdravotník důvěrníkům 

včas elektronickou poštou. Pozor – zaznamenávají se celkové počty včelstev, 

které musí být shodné s hlášením na ČMSCH, kontroluje se. Vzhledem k tomu, 

že výborová schůze s výdejem léčiva bude již 1.9.2020 zašlou důvěrníci seznamy 

včelstev zdravotníkovi do 28.8.2020. 

-  letní dobrovolné léčivo bylo vše vydáno, Formidol již není 

- na území našeho spolku nebyly hlášeny žádná cizí včelstva, s neorganizovanými 

včelaři jsme ve spojení o způsobu jejich léčení komunikujeme (pouze p. Choc 

nedal žádnou informaci) 

- léčivo pro podzimní léčení bude důvěrníkům předáno, s instrukcí, na výborové 

schůzi dne 1.9.2020 (pozor změna oproti zápisu ze schůze 

v červnu). 
 

6) Výsledek zajištění odběru oddělků pro naše včelaře a zhodnocení odběru tohoto 

včelařského materiálu – předseda a př. Halló 



- Včelaři si objednali 24 oddělků. Všichni včelaři si oddělky odebrali a současně 

zaplatili zálohu  na tyto oddělky, o  termínu odběru byli všichni informováni.  

- oddělky jsou od VÚVč v Dole a jsou ve velmi dobré kvalitě 

- příští rok se výbor usnesl, že včelařský materiál (oddělky, matečníky) budou opět 

odebrány z VÚVč v Dole. Tento materiál objednáváme vždy na výroční členské 

schůzi na přelomu ledna a února. Pro objednání oddělků je to pozdě. Proto 

včelaři, kteří budou mít zájem objednat oddělky na jaro 2021, nahlaste tento 

požadavek př. Hubkovi na tel.: 777 576 002 do 30.11.2020  

 

7) Organizace zajištění včelařské výstavy na Novostrašeckém posvícení – předseda 

- jako každý rok se bude v rámci Novostrašeckého posvícení konat naše tradiční 

výstava. Podle sdělení ředitelky KC v N. Strašecí bude naše výstava v KC (kde 

přesně se upřesní podle stavu stavebních úprav oken). 

- Výbor projednal podrobně náplň výstavy a upřesnil, kdo co bude zajišťovat. 

Hlavním tématem výstavy bude chov matek a jejich využití. Podrobný popis 

zajištění výstavy je v příloze tohoto zápisu. Na výborové schůzi dne 1.9., kdy se 

definitivně rozhodne o konání výstavy, se projedná tento materiál v příloze a 

personalizuje se. 

- Výstava bude 12.9. od 10 hodin do 13.9. do 17 hodin. 

- Výstavy se aktivně zúčastní naše děti z VKM, kdy vedoucí VKM pí. Kubičková 

připraví krátké hry pro děti a rukodělné práce s voskem a jiným včelařským 

materiálem. 

- Přesný rozpis zajištění výstavy v příloze. 

 

8) Zajištění dalších akcí do konce roku 2020 (prodej medu VKM, Domedná 2020, 

besedy pro začínající včelaře atd.) - předseda 

-  prodej  medu od včelařů se na jaře neuskutečnil ze známých důvodů. Jedná se o 

citelný výpadek ve financování včelařského kroužku. Možno prodávat med při 

předvánočních akcích je také ohrožena pro nedostatek medu k prodeji. Tyto 

předvánoční akce (advent) vyplní hlavně náš VKM jinými akcemi pro děti. 

- výbor se usnesl, že letošní Domedná 2020 se uskuteční dne 28.11.2020, a to 

v restauraci „Sport“ v Novém Strašecí. Př. Andrášek předběžně zajistil restauraci, 

hudbu k poslechu a tanci a provoz kuchyně dostatečně dlouho. Dále od 16 hodin 

bude program pro děti z VKM, jejich rodiče a kamarády. Zajistí pí. Michaela 

Kubičková.  

- výbor se usnesl, že letos se v měsících 11/2020 až 2/2021 uskuteční opět besedy 

se začínajícími včelaři v našem středisku (ale i nečleny našeho spolku). Propagaci 

akce zajistí předseda, lektor př. Halló. Podmínky stejné jako v minulých letech – 

poplatek 100,- Kč za jednu besedu na režijní náklady (topení, občerstvení), 

odměna lektorovi 500,- Kč za besedu, inzerce v Novostrašeckém zpravodaji. Bližší 

info na schůzi výboru v 10/2020. 



 

9) Informace o práci VKM – pí. Michaela Kubičková 

- předseda představil novou vedoucí VKM od 1.9.2020 pí. Michaelu Kubičkovou, 

která spolupracovala s kroužkem již minulý školní rok. Př. Hubka zůstane tzv. 

garantem VKM. 

- práce včelařského kroužku byla po přerušení započata dne 19.5.2020. Kroužku se 

nyní zúčastňuje plný počet dětí.  

- Probíhá nábor do kroužku na školní rok 2020/2021, zatím z původních dětí bude 

chodit do VKM 6 dětí, avizováno jsou 4 nové děti, ale zatím neposlaly přihlášky. 

Uzavře se až na prvním kroužku 8.9.2020. 

- připravuje se plán činnosti VKM na školní rok 2020/2021. 

- v červnu proběhlo první vytáčení medu za účasti dětí, vytočilo se 40 kg medu 

(letos málo). Druhé vytáčení medu proběhlo za účasti M. Kubičkové, tmavý med 

nebyl žádný, vytočené souše budou uloženy u př. Kubičky. 

- Závěr VKM v školním roce 2020/2021 proběhl na Rudě (podmínky na Fortně 

nejsou dobré kvůli stavbě). Předposlední kroužek byla bojová hra v lese se 

včelařskou tematikou a s hodnotnými cenami a poslední kroužek byl opět na 

Rudě u táboráku s opékáním buřtů. 

- zahájení kroužku je 8.9.2020 na Fortně v 16 hodin. 

 

10) Informace o výstavbě hospodářského zázemí spolku – jednatel 

- předseda nebo jednatel se každý týden zúčastňují kontrolních dnů stavby. 

- stavby hospodářského zázemí spolku probíhá podle harmonogramu, podle 

smlouvy by stavba měla být ukončena do konce 11/2020 – termín je reálný. 

- Je dokončena hrubá stavba, zhotoven krov a oplechování, rozvody vody a 

elektřiny, objednány okna a dveře, objednána dlažba a obklady, vybrána sanita 

atd. 

- omítne se celá stará budova, vedle budovy bude parkoviště pro cca 3 auta 

- osázela se nektaronosnými rostlinami vedlejší louka (ještě nedokončeno) 

 

11) Organizační záležitosti a diskuze ke včelařské problematice: 

 

a) organizace žádosti a čerpání dotace 1.D (tiskopisy, termíny, úloha důvěrníků) 

- tiskopisy na žádosti na dotaci 1.D se v letošním roce změnily. Navíc informace, 

které přicházejí z ústředí se týkají obecně všech druhů dotací a proto se v těchto 

materiálech těžko budete orientovat. Pokud se tím někdo „prokouše, tak nakonec 

není moc změn.  

- První důležitá zpráva je, že pokyny a tiskopis k žádosti na dotaci je ve Včelařství č. 

8, současně tento tiskopis a pokyny zveřejňujeme na našich web stránkách 

www.bububee.cz. Některé další tiskopisy budou zveřejněny v časopise Včelařství 



č. 9 a č.10 (nevíme, proč to není současně zveřejněno v jednom čísle časopisu 

Včelařství), ale již nyní jsou všechny tiskopisy na našich web stránkách. 

- POSTUP: 

- první krok: každý včelař si opatří tiskopis žádosti o dotaci 1.D (viz. výše), vyplní a 

předá důvěrníkovi, nebo hodí do schránky na Fortně, a to nejpozději do 15.9. Do 

16.9. předají tyto žádosti důvěrníci předsedovi spolku, nebo jednateli. Později 

předané žádosti nebudou akceptovány.  Dotaci 1.D nebudeme včelařům posílat 

na účet, protože současně vybíráme členské příspěvky a vyplácíme, nebo 

vybíráme jiné platby. Roční vyúčtování a výplata dotace 1.D bude provedena na 

Domedné 2020 dne 28.11.2020 v restauraci Sport v N. Strašecí 

- druhý krok: současně s žádostí na dotaci 1.D předloží včelař vyplněnou 

statistiku za rok 2020 – tiskopis je již opět na našich web stránkách. Bez 

vyplnění tzv. statistiky nebude žádost akceptována. 

- třetí krok: včelař, který má včelstva umístěna na katastru jiné ZO, opatří si 

potvrzení o umístění včelstev od příslušné ZO. Tiskopis je opět na našich web 

stránkách. 

-  čtvrtý krok: pokud se včelař nebude moci osobně zúčastnit výplaty dotace 1.D 

dne 28.11., tak jím pověřená osoba předloží Plnou moc (tiskopis je opět na 

našich web stránkách), a tu předloží až při výplatě dotace 28.11. 

- pátý krok: spolek má za povinnost provádět namátkové kontroly oprávněnosti 

čerpání dotace 1.D. Výbor vylosuje cca 10 včelařů u kterých bude v období od 

16.9. do 28.11. provedena komisionální kontrola počtu a síly včelstev (včelstva, 

na které včelař nárokuje dotaci 1.D musí obsedat alespoň sedm rámků). O 

kontrole bude sepsán zápis, jehož tiskopis je na našich web stránkách. 

- administrativní zpracování dotace 1.D za celý spolek provede předseda a jednatel 

v požadovaných termínech. 

- výbor prosí důvěrníky, aby s vyplněním žádosti pomohli těm včelařům, kteří 

nejsou zruční s ovládáním internetu, děkujeme. 

b) stav financí spolku k 4.8.2020, grant od MěÚ N. Strašecí a jeho čerpání 

- stav pokladny: 33 095,- Kč,   stav bankovního účtu: 93 912,15 Kč 

- na bankovním účtu je zatím nedočerpaný grant od MěÚ (18 tis. Kč) a vratka za lis 

na mezistěny (18,5 tis. Kč), který se reklamoval a v 10/2020 přijde nový, 

inovovaný. 

- grant od MěÚ bude do konce roku dočerpán v členění podle žádosti 

c) podpora akce tzv. „medonosný úhor“ 

- př. Šidík informoval výbor o možnosti čerpání dotace na osetí zemědělský ploch 

medonosnými rostlinami a které se současně využívají jako zelené hnojení. 

Zemědělské subjekty za tento osev dostávají dotaci. Př. Šidík a př. Hubka v této 

věci navštíví vedení ŠZP v Lánech. 

d) kolektivní členství ve spolku Mája 



- v souvislosti s exkurzí našich včelařů dne 20.6. ve včelařském středisku Mája 

v Kožlanech se náš spolek stal kolektivním členem spolku Mája (240,- Kč/rok). 

Z tohoto členství vyplývají mnohé výhody a slevy na nákup produktů. Každý včelař 

našeho spolku dostal na e-mailovou adresu, kterou uvedl do CIS, přihlašovací 

údaje do oddílu „pro členy“ na www.majabee.cz. 

e)  zápůjčky včelařských potřeb 

- průběžně probíhají zápůjčky včelařských potřeb pro členy spolku – medomet 

včetně nádob a sít, sponkovačka a kompresor, vařák na celé rámky, lis na 

mezistěny (nyní až po opravě bude k dispozici od 10/2020). Za zápůjčky je vybírán 

poplatek v jednotné výši 100,- Kč/zápůjčka. 

d)   různé  

- hlášení o stavu včelstev k 1.9.2020 na ČMSCH – hlášení počtu včelstev na 

ČMSCH je povinné pro všechny včelaře a každý včelař si hlášení zasílá na 

ČMSCH sám. Tímto způsobem to fungovalo již minulý rok. Důvodem je, že 

v současné době lze hlášení na ČMSCH poslat několika způsoby – přes web 

formulář, nebo přes portál farmáře, nebo „ručním“ vyplněním zaslaného 

formuláře.  

- hlášení musí každý včelař poslat na ČMSCH do 15.9., ale nejdříve po 1.9.2020. 

- pokud včelaři budou posílat „ručně“ vyplněný formulář, je možné ho do 14.9. 

vhodit do schránky našeho spolku na Fortně a budou tyto formuláře odeslány 

hromadně za celý spolek. Vyplnění přes web formulář Vám zabere ale 

mnohem méně času. 

- opět platí totéž, jako u žádosti o dotaci 1.D – vyplňují se počty včelstev, které 

obsedají alespoň 7 rámků, tzn. že počet včelstev na tomto hlášení pro ČMSCH 

a počet včelstev na žádosti o dotaci 1.D musí souhlasit. 

- výbor prosí důvěrníky, aby s tímto hlášením pomohli těm včelařům, kteří 

nejsou zruční s ovládáním internetu, děkujeme. 

V příloze zápisu je zajištění a organizace včelařské výstavy na Novostrašeckém posvícení dne 

12. a 13.9.2020. 

 

Příští schůze výboru se bude konat  v úterý dne 1.9.2020 od 18.00 hodin v klubovně 

spolku v ulici Fortna č. 117. 

 

 

Zapsal: Hubka                                                                                            

                                                                                                    ……………………………………………  

                                                                                               Předseda ZO ČSV   Ing. Jiří Hubka v.r.  

http://www.majabee.cz/

