
Zápis 

ze schůze výboru  ZO ČSV v Novém Strašecí 

 

 

Místo a datum konání: 3. března 2020 v klubovně ZO v Novém Strašecí. 

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

Omluveni:  R. Štýbrová, F. Ošmyk. 

Hosté: J. Polák, J. Studnička. 

Program: 

1) Přijetí nového člena spolku - předseda 

2) Kontrola zápisu z minulé schůze výboru – předseda 

3) Kontrola plnění úkolů z minulé schůze výboru – předseda 

4) Zdravotní problematika včelstev – výsledek sběru vzorků na MVP, průběžná zpráva o 

zajištění jarního přeléčení včelstev na varroa, průběžná zpráva o sběru měli na akci 

Hrr na mor a další zdravotní problematika (léčivo na jarní přeléčení ještě nebude 

k dispozici, OO bude objednávat na schůzi 3.3.) – zdravotník 

5) Vyhodnocení třech oběžníků z VČS a organizace jejich zajištění (dobrovolné léčivo, 

včelařský materiál, zájezd Kožlany – předseda 

6) Informace o zahájení výstavby hospodářského zázemí spolku – jednatel 

7) Informace o práci VKM - předseda 

8) Organizační záležitosti a diskuze ke včelařské problematice 

- průběh zápůjček včelařských potřeb pro včelaře 

- účetnictví spolku po změně účetní firmy 

- změny v osobách oprávněných provádět platby v bance 

- stav změny registračního listu 

- osázení louky vedle našeho střediska a přemístění včelstev VKM 

- po skončení schůze dojde k předání agendy jednatele novému jednateli 

 

Záznam z  jednání schůze výboru dne 3.3..2020. 

1) Přijetí nového člena spolku - předseda 

Přihlášku za člena spolku podala pí.Vladana Bečáková. Z pracovních důvodů se 

nemohla dostavit na dnešní schůzi. Bude projednáno na příští schůzi. 



 

2) 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. 

 

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

 

Úkoly z minulé schůze výboru všechny splněny. 

 

4) Zdravotní problematika včelstev – výsledek sběru vzorků na MVP, průběžná zpráva 

o zajištění jarního přeléčení včelstev na varroa, průběžná zpráva o sběru měli na 

akci Hrr na mor a další zdravotní problematika (léčivo na jarní přeléčení ještě 

nebude k dispozici, OO bude objednávat na schůzi 3.3.) – zdravotník 

 

 

- vzorky na kontrolu MVP u včelařů v ochranném pásmu byly shromážděny u 

zdravotníka a následně 16.2. odeslány do laboratoře v Dolu. Výsledky rozborů do 

termínu schůze nepřišly 

- výsledky rozboru měli na výskyt roztoče varroa byly projednány na schůzi výboru 

dne 11.2. Z této schůze všichni včelaři dostali zápis. Bylo určeno, která stanoviště 

je třeba léčit povinně a která je důrazně doporučeno k léčení. Konkrétní výsledky 

spadu varroa podle jednotlivých včelařů dostanou všichni důvěrníci spolu 

s léčivem. Jedná se o tzv. komisionální léčení, takže při přeléčení je nutná účast 

důvěrníka u každého včelaře, který provádí přeléčení. Léčivo zajišťuje OO ČSV 

centrálně za okres Rakovník a bude k dispozici cca v 11 týdnu. Výsledky spadu 

varroa za všechny včelaře nebude zveřejněn na web stránkách spolku 

- v 11. týdnu svolá zdravotník všechny důvěrníky, předá jim seznamy a léčivo na 

jarní přeléčení, spolu s instrukcemi k léčení 

- stále běží termín na předání vzorků měli v akci Hrr na mor. Účast našich včelařů je 

zatím velice slabá. Výbor důrazně apeluje na všechny včelaře mimo ochranné 

pásmo na MVP, aby se této akce zúčastnili !!! Termín na odevzdání vzorků na 

obvyklých místech a v obvyklých časech je do 20.3.2020. Účast včelaře v této 

akci je především zodpovědnost vůči ostatním včelařům v okolí jeho stanoviště 

- v sídle spolku na Fortně je k dispozici od 24.2. Formidol 41 a VarroMed. Jedná se 

o objednávky uplatněné včelaři na VČS,  Formidol 41 již má prodlouženou 

expirační dobu a je již za novou cenu. Prodej každé úterý na Fortně vždy od 14 do 

17.30 hodin  
 



5) Vyhodnocení třech oběžníků z VČS a organizace jejich zajištění (dobrovolné léčivo, 

včelařský materiál, zájezd Kožlany – předseda 

- oběžník č. 1 – Objednávka včelařského materiálu (oddělky, matky, zavřené 

matečníky), objednávka uzavřena, dovoz bude zajišťovat př. Hubka a př. Halló, 

předpokládaný termín dodávky začátek června, včelaři budou o termínu včas 

informováni. Výbor schválil proplacení cestovních nákladů. 

- oběžník č. 2 – objednávka prostředků na ošetření, léčení a desinfekci včelstev, 

většina prostředků již nakoupena a prodává se na Fortně v obvyklé době. 

Prostředky je třeba odebrat nejpozději do konce června. 

- oběžník č. 3 – exkurze do včelařského střediska v Kožlanech dne 20.6., zatím se 

přihlásilo 21 včelařů, popis exkurze byl zaslán všem včelařům e-mailem, přihlášky 

lze podat do 31.3. 

 

6) Informace o zahájení výstavby hospodářského zázemí spolku – jednatel 

- byla vybrána firma na výstavbu hospodářského zázemí spolku 

- předání staveniště proběhne dne 16.3. 

- provoz ve staré budově bude při výstavbě normální, kroužky mládeže to nebude 

omezovat 

- připomínky ke schválenému projektu projednali př. Hubka, Bačkovský a Halló 

- člen výboru se bude pravidelně zúčastňovat kontrolních dnů stavby 

- včelstva VKM se dne 10.3. přestěhují na vedlejší louku (př. Bačkovský, Lípa a 

Kubička) 

 

 

7) Informace o práci VKM – předseda 

- byl prezentován plán práce VKM do konce června 

- 6 dětí se zúčastní soutěže Zlatá včela 2020, která se uskuteční ve Strátově. Výbor 

odsouhlasil úhradu cestovních nákladů na tuto soutěž 

- dne 17.3. proběhne včelařské setkání dětí z kroužku s dětmi na Rudě. Obdobná 

akce proběhne na podzim ve Strašecí a v Řevničově 

 

8) Organizační záležitosti a diskuze ke včelařské problematice 

 

- předseda informoval, že probíhají zápůjčky včelařských potřeb včelařům. Jedná se 

o medomet, lis na mezistěny, pneumatickou sponkovačku a pařák na celé 

mezistěny. Jednotná cena je 100,- Kč za zápůjčku, zápůjčka většinou trvá 4 – 5 

dnů. Podrobněji o tomto bude předseda informovat zvláštním e-mailem. 

- účetnictví spolku převzala nová účetní pí Z. Skibová, v současné době se nastavují 

potřebné procesy, pravidelné podepisování a kontrola účetních dokladů 



- výbor rozhodl o změně banky, u které má spolek finanční prostředky. Výbor zajistí 

přechod do Equa Bank, kde jsou všechny služby trvale zdarma. Oprávněnými 

osobami s nakládáním s účtem budou: předseda, jednatel, účetní 

- předseda informoval, že spolek již obdržel nový registrační list s novými  

zvolenými členy výboru 

- ZŠ v N. Strašecí požádala náš spolek o pomoc při výběru rostlin, kterými se má 

osázet přilehlá louka u našeho střediska. O pomoc byl požádán včelař, př. Lípa – 

zahradník. Současně výbor děkuje př. Lípovi a zajímavou přednášku na VKM o 

nektarodárných a pylodárných rostlinách 

- výbor schválil úhradu cestovních nákladů za cestu do Liberce (VD Ještěd) za 

účelem výměny lisu na mezistěny (netěsnost v chladícím okruhu) 

 

9) Stav financí: 

 

Pokladna:     8 256,- Kč 

Banka:         85 518,30 Kč 

 

 

Příští schůze výboru se bude konat  v úterý dne 7.4.2020 od 18.00 hodin v klubovně 

spolku v ulici Fortna č. 117. 

 

 

 

Zapsal: Hubka                                                                                            

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

                                                                                               Předseda ZO ČSV   Ing. Jiří Hubka v.r.  

 


