
Zápis 

ze schůze výboru  ZO ČSV v Novém Strašecí 

 

 

Místo a datum konání: 2. června 2020 v klubovně ZO v Novém Strašecí. 

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

Omluveni:  0 

Hosté: 0 

Program: 

1) Přijetí nového člena spolku – předseda 

2) Organizační opatření při práci výboru  v době pandemie – předseda 

3) Informace z ústředí ČSV, info z jednání RV ČSV a pokyny ke konání konferencí OO ČSV 

– př. Halló 

4) Kontrola zápisu z minulé schůze výboru – předseda 

5) Kontrola plnění úkolů z minulé schůze výboru – předseda 

6) Zdravotní problematika včelstev - zdravotník  

- výsledky akce Hrr na mor 

- průběh a výsledky jarního přeléčení včelstev, výběr poplatků a  způsob jejich 

výplaty 

- situace v ochranném pásmu na MVP na Novostrašecku 

- zjišťování stavu včelstev k 1.5.2020 

- stav objednávky léčiv pro podzimní léčení 2020 

- stav odebírání dobrovolného léčiva 2020 a stav další objednávky pro letní léčení 

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

7) Výsledek zajištění matečníků a matek ze dne 29.5.2020 a zhodnocení odběru tohoto 

včelařského materiálu – zdravotník 

8) Organizace odběru oddělků včelstev podle objednávek z VČS - předseda 

9) Diskuze  k plánu činnosti spolku pro zbytek roku 2020 vzhledem k současně situaci ve 

společnosti (výstava při Novostrašeckém posvícení, prodej medu VKM, Domedná 

2020, besedy pro začínající včelaře atd.) - předseda 

10) Informace o práci VKM – předseda 

11) Informace o výstavbě hospodářského zázemí spolku – jednatel 

12) Organizační záležitosti a diskuze ke včelařské problematice: 



- průběh zápůjček včelařských potřeb pro včelaře (reklamace lisu na mezistěny) –

předseda 

- stav financí spolku k 2.6.2020, grant od MěÚ a jeho čerpání – předseda a 

jednatel 

- účetnictví spolku po změně účetní firmy (pravidelné výstupy a kontroly) – 

předseda a jednatel 

- změny v osobách oprávněných provádět platby v bance (účetní) - jednatel 

- stav změny registračního listu - předseda 

- osázení louky vedle našeho střediska – jednatel 

- organizace výplaty za aerosol 2018 – předseda 

- organizace výplaty odměn důvěrníkům za jarní přeléčení – předseda 

 

 

Záznam z  jednání schůze výboru dne 2.6.2020. 

1) Přijetí nového člena spolku - předseda 

V průběhu měsíce dubna byla korespondenčním způsobem do spolku přijata nová 

členka př. Vladana Bečáková, stanoviště včelstev Hostouň, 4x, členské příspěvky 

zaplaceny, důvěrník př. Hubka, oddělky si objednala od spolku. 

Na schůzi výboru se osobně dostavil p. Tomáš Hejkal, stanoviště včel Ruda – Amálie, 

2x, členské příspěvky zaplaceny, důvěrník př. Hubka. 

Současný počet členů spolku je 96. 

 

2) Organizační opatření při práci výboru v době pandemie – předseda 

V současné době jsou na Fortně ztížené podmínky pro konání akcí. Kroužek mládeže 

začal svoji činnost dne 19.5. a jeho schůzky jsou pouze venku, ne v klubovně. 

V klubovně se pro schůze výboru těžko udržuje vzdálenost mezi osobami 2m a 

udržuje čistota a hygiena. Navíc v průběhu stavby hospodářského zázemí spolku byla 

dočasně odstavena studna, takže na Fortně není žádný zdroj vody. Tyto dva důvody, 

tj. stavby hospodářského zázemí a stav pandemie viru vedlo výbor k rozhodnutí, že 

červencová schůze výboru nebude. V srpnu potom schůze musí být z důvodu přípravy 

tradiční výstavy na Novostrašecké posvícení. Pozvánky členové výboru dostanou včas. 

Z výše uvedených důvodů nebudou prozatím na schůzi výboru zváni důvěrníci. 

 

3) Informace z ústředí ČSV, info z jednání RV ČSV a pokyny ke konání konferencí OO 

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.  



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. 

 

4) 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. 

 

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

Úkoly z minulé schůze výboru byly všechny splněny. 

 

6) Zdravotní problematika včelstev – zdravotník. 

-  výsledky akce Hrr na mor: akce proběhla v termínu, byly odevzdány vzorky z 18 

stanovišť od 13 včelařů. Jsou stále včelaři, kteří se nemuseli zúčastnit rozboru 

vzorků v ochranném pásmu na MVP a současně se nezúčastnili akce Hrr na 

mor!!!! S těmito včelaři bude tento stav řešit zdravotník, jedná se o 

nezodpovědnost vůči ostatním včelařům. Všechny vzorky z akce Hrr na mor byly 

negativní. 

- dodatečně podal zdravotník informaci, že povinného odevzdání vzorků na MVP 

včelařů, kteří byli v ochranném pásmu MVP. Akce se zúčastnilo 50 včelařů z 64 

stanovišť. Všechny vzorky byly negativní. 

- průběh a výsledky jarního přeléčení včelstev, výběr poplatků a způsob jejich 

výplaty: jarní přeléčení proběhlo bez problémů, zúčastnili se všichni včelaři, kteří 

to měli ze zákona povinné. Doporučení výboru spolku, ošetřit i včelstva, která 

měla spad 1 a více roztočů se zúčastnili vybraní včelaři, až na dva (řeší zdravotník). 

Poplatky za jarní přeléčení byly vybrány od všech dotčených včelařů a byly 

převedeny do pokladny spolku. Výbor odsouhlasil, že výplata odměn pro 

důvěrníky bude vyplacena společně s odměnami za podzimní léčení, a to 

v 11/2020. 

- situace v ochranném pásmu na MVP na Novostrašecku: ochranné pásmo ve 

všech katastrech obcí na Novostrašecku bylo Usnesením SVS ke dni 24.5.2020 

zrušeno. Včelaření je od tohoto termínu bez omezení. 

- zjišťování stavu včelstev k 1.5.2020: z důvodu kvalitního objednání léčiv pro 

podzimní léčení byly v našem spolku zjišťovány stavy včelstev k 1.5.2020 s tímto 

výsledkem:       

Řádných včelařů 96 

https://cis.vcelarstvi.cz/beekeeper/table?_app_extra_params=7b7480aa57d2b4f7a67064022e301e82a0ec60f1


Včelařských kroužků 3 

Neorganizovaných včelařů 2 

Registrovaných včelařů 9 

Celkem stanovišť 113 

Celkem včelstev 700 

- stav objednávky léčiv pro podzimní léčení 2020: zdravotník odešle objednávku na 

podzimní léčivo do 15.6. na OO ČSV, a to podle stavu včelstev k 1.5. 

- stav odebírání dobrovolného léčiva pro léto 2020 a stav další objednávky pro letní 

léčení: od 3/2020 bylo na Fortně každé úterý vydáváno léčivo pro letní léčení 

(Formidol 40 a Varromed). Zbývá odebrat posledních 10 balíčků Formidolu 40 

třemi včelaři. Léčivo - Formidol 81 ještě nabyl dodán na OO ČSV. 

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

žádnou informaci o tom, že by v našem regionu byla neznámá včelstva. 

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

schůzi dne 8.9.2020. 
 

 

7) Výsledek zajištění matečníků a matek ze dne 29.5.2020 a zhodnocení odběru 

tohoto včelařského materiálu – zdravotník 

- př. Kubička celou akci organizoval. Matky a matečníky z Dolu byly dovezeny a 

všichni včelaři se dostavili k odběru. Platba předem se uskutečnila a faktura na 

VÚVč byla uhrazena včas. 

- př. Bačkovský upozornil, že v Hostivicích je včelí farma, kde lze objednat 

matečníky téměř „on line“, tj. ze dne na den, s příplatkem (samozřejmě v sezoně 

tvorby matečníků). Kontakt na farmu je u předsedy a jednatele. 

 

8) Organizace odběru oddělků včelstev podle objednávek z VČS – předseda 

- př. Hubka celou akci organizuje. Včelaři si objednali 24 oddělků. První etapa (12 

oddělků) bude odebrána dne 27.6. v sobotu a druhá etapa (12 oddělků) bude 

odebrána dne 3.7. v pátek. Všichni včelaři zaplatili zálohu na oddělky a o termínu 

odběru jsou informováni.  

- oddělky jsou od VÚVč v Dole 

 

9) Diskuze  k plánu činnosti spolku pro zbytek roku 2020 vzhledem k současně situaci 

ve společnosti (výstava při Novostrašeckém posvícení, prodej medu VKM, 

Domedná 2020, besedy pro začínající včelaře atd.) – předseda 

-  zájezd do včelařského střediska v Kožlanech se uskuteční v původním termínu, tj. 

20.6.2020, pouze s jednou změnou, doprava do střediska nebude autobusem, ale 

vlastními auty. Předseda obtelefonoval všechny účastníky a nakonec se zájezdu 

zúčastní 17 registrovaných členů spolku, včetně několika rodinných příslušníků. 

Minimální počet registrovaných členů ČSV je 15 proto, aby se uskutečnila kvalitní 

https://cis.vcelarstvi.cz/beekeeper/table?_app_extra_params=412a73fe247e80b693987a7c7a4de2a59bdc9bc9
https://cis.vcelarstvi.cz/beekeeper/table?_app_extra_params=947604d639d6b5793b63bef4ec364fdd5fc29c05
https://cis.vcelarstvi.cz/beekeeper/table?_app_extra_params=00a40acd1758a15affa358feaa108f9b1d59bbdf


přednáška p. Švamberka. Vstupné do areálu hradí pro členy spolku a jejich 

rodinné příslušníky spolek. 

- podle sdělení ředitelky KC N. Strašecí se Novostrašecké posvícení o víkendu 12. a 

13.9.2020 uskuteční. Proto se počítá s naší, již tradiční výstavou. Výbor se dohodl, 

že tématem letošní výstavy bude chov matek. Dále na výstavě budou již tradiční 

aktivity: prodej medu, živé včely, filmy se včelařskou tematikou, prezentace 

včelařského kroužku mládeže, prezentace práce spolku a další. Upřesnění výstavy 

a organizace jejího zajištění se provede na schůzi výboru v srpnu dne 4.8., kdy 

bude schůze výboru spolku. 

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

citelný výpadek ve financování včelařského kroužku. Snad bude možno prodávat 

med při předvánočních akcích. 

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

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

provoz kuchyně dostatečně dlouho a hudební produkci. Info na příští schůzi 

výboru. 

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

se začínajícími včelaři v našem středisku. Propagaci akce zajistí předseda, lektor 

př. Halló. Bližší info na příští schůzi výboru v 8/2020. 

 

10) Informace o práci VKM – předseda 

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

nyní zúčastňuje plný počet dětí. S kroužkem velice úspěšně pracuje pí. Michaela 

Kubičková, která připravuje zajímavé programy pro děti. 

- z hygienických důvodů jsou všechny setkání kroužku až do 30.6. přesunuty do 

přírody, nebo na včelnice včelařů (př. Kubička, př. Hubka). 

- všechny děti přislíbily, že do kroužku budou chodit i v příštím školním roce. Přesto 

ale probíhá nábor nových členů kroužku (ZŠ, Novostrašecký měsíčník, plakátovací 

plochy). 

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

- jarní prohlídku včelstev provedla Klárka Bačkovská se svým otcem – poděkování 

- 23.6. se bude vytáčet med ze tří včelstev, a to na včelnici př. Hubky. 

- od 1.9.2020 bude vedoucím VKM pí. Michaela Kubičková, př. Hubka bude 

odborný garant. 

 

11) 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. 

- př. Bačkovský zpracoval připomínky k projektu, které jsme předložili investorovi. 

Všechny připomínky byly akceptovány. 



- předseda spolku poděkoval př. Bačkovskému za vysokou angažovanost při 

kontrolních dnech stavby. 

 

12) Organizační záležitosti a diskuze ke včelařské problematice: 

- zápůjčky včelařských potřeb probíhají průběžně, největší zájem je o medomet a lis 

na mezistěny. Peníze za zapůjčení jsou převáděny do pokladny.  Lis na mezistěny 

byl v těchto dnech reklamován u prodejce z důvodu netěsnosti chladící soustavy 

matric. Prodejce, výrobní družstvo Ještěd, nám vrátilo peníze. Nový lis je 

objednán, vyrábí se na zakázku a bude v 10/2020. 

- Stav financí ke dni schůze: pokladna  22 016,- Kč,  bankovní účet    103 924,- Kč. 

- Spolek obdržel grant od města N. Strašecí ve výši 18 tis. Kč. Nákup bude proveden 

podle žádosti o grant: včelařské obleky pro VKM, přepravní bedny na rámky pro 

VKM, úhrada provozních nákladů na Fortně (topení, elektřina, pitná voda), trička 

s potiskem pro děti VKM, příspěvek na Domednou 2020. 

- spolek má novou účetní pí. Zuzanu Skibovou, účtování probíhá bez problémů, 

průběžnou kontrolu účetních dokladů provádí předseda, jednatel a pokladní. 

Přechod k nové bance Equa Bank proběhl bez problémů. 

- po naší VČS máme již nový registrační list, kde jsou již změny ve složení orgánů 

spolku. 

- ve spolupráci se ZŠ se bude letos o prázdninách osazovat louka vedle našeho 

střediska nektarodárnými rostlinami. Za pomoc s touto akcí poděkoval předseda 

př. Lípovi a př. Bačkovskému. 

- včelaří, kteří si přes několikerou urgenci nevyzvedli dotaci za aerosol 2018, budou 

mít tuto dotaci v ročním vyúčtování v 11/2020 

 

 

 

 

Příští schůze výboru se bude konat  v úterý dne 4.8.2020 od 18.00 hodin v klubovně 

spolku v ulici Fortna č. 117. 

 

 

 

Zapsal: Hubka                                                                                            

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

                                                                                               Předseda ZO ČSV   Ing. Jiří Hubka v.r.  

 


