Aktivity ZO Kladno v roce 2018 – Zpráva jednatelky
Statistika +
Leden
Odběr vzorků a vyšetření na MVP – 100%. Ochranné pásmo Rozdělov, Srby, Velká Dobrá,
Družec, Doksy – ohnisko Kamenné Žehrovice.
Diskuze na téma vosk, nabídky hromadného zpracování kvalitního vlastního vosku na
mezistěny u firmy Annkas - Úštěk .
Únor
Změna funkce pokladní (Vladimíra Jiroušková), zřízena funkce hospodářky (Vendulka
Čermáková).
Místopředeseda Jindřich Linhart
Březen
Špatné výsledky vyšetření na varroázu, jen 11 včelstev 0, výsledek – ošetření nařízeno všem,
s nenulovým nálezem. Prvně jsme použili VAROMED.
Nabídky prodeje mezistěn z hromadného zpracování. Objednávky oddělků a matek –
Přítelem Plecitým.
Duben
Opakovaný odběr vzorků z ochranných pásem
Vrcholí přípravy Zlaté včely
Přednáška R:Plecitého – Chov matek
Květen
Odchod přítele Chaloupky
Zlatá včela pro SŠ – 3 dny, Středočeské kolo 12.5. – 111 dětí a 38 dospělých.
Zapojení množství dobrovolníků včetně z jiných organizací (Pchery, Slaný, Mája) + Jirka
Cafourek a Rakovčelaříci, postupující do celostátního kola ze 4. Místa Bára Vlasáková –
Kladno
Červen
Přednáška na apiterapeutické téma v rámci kurzu - Dr. Stefana Stangaciu a Čapis – G.
Hiklová, - nevyužil nikdo

Jiří Volek reprezentoval na hasičském dni ve Družci
Ota Zdych a Josef Pláteník reprezentoval na medové pouti v Kolči
Červenec, Srpen
Vyúčtování dotace Zlatá včela – MMK Kladno – 30. Tis.
Vyúčtování dotace Zlatá včela ČSV - 8.400 – SŠ, 35000,- ZŠ
Středočeský kraj, NSEV Kladno – 70. Tis.
Sponzoři – Čermákovi – 5,000,- Břinek 4,000,- Oubrechtovi AT Soft – 10000,NSEV 40 803,Celkové náklady 203 203,Září
Účast zástupců na schůzi ZO a OO v praze – Jiří Volek, Monika Dragounová
Ota Zdych reprezentoval na 120 výročí v ZO Hostomice
Realizace exkurze na Slovensko a Jižní Moravu – s minimální účastí, fotografie na webu
Vyúčtování dotace Hrr na mor OO Kladno – pro ZO odměny za sběrné místo 3.620,Příprava nového ročníku, rozdání děkovných pohlednic.
Reprezentace na včelařském dni v Středoklukách - Belušová
Říjen
Stížnosti na podání žádostí o dotaci 1D. následně i předávání plných moci a vyzvedávání.
Ota Zdych reprezentoval na své včelnici při návštěvě včelařů z Německa.
Listopad
Referát o účasti na Výstave v Olomouci - př. Zdych, Pláteník, Bernášek
Nabídka na individuální zpracování vosku na mezistěny panem Petrem Balaštíkem z Mikulčic
– trvá do výroční schůze.
Prosinec
Medové Vánoce – zapojení do soutěží včelařů, dětí, přednáška Mariana Solčanského za OO,
vypůjčené rollupy ze sekretariátu ke 100 let republiky, prodej medu, školní programy.
Poděkování Oaze i všem, kdo pomohli.

Zde proběhla i běžná členská schůze rozšířená o referáty z cest – Belušová - Slovenko,
Bernášek –Indonésie, Zdych – Olomouc.
Dotace Města Kladna na aerosolové vyvíječe a kompresory prostřednictvím OO – Jiří
VolekVyúčtování dotace Medové Vánoce – MMK Kladno – 19. Tis.
Zrušen účet u ČS, zřízen u Fio banky – bez poplatků
Poděkování
Janu Červenému za tvůrčí a odpovědné psaní zápisů, jejichž čtivost překročila hranice okresu.
Robertu Plecitému za referáty z RV, diskusní příspěvky a zajištění matek a oddělků
Jindřichu Linhartovi – za odborné příspěvky
Dominiku Klodnerovi za mastering webových stránek + navrhnutí odměny 4000,- za rok
2019.
Členům výboru za perfektní výkon funkcí, ( i když se to předpokládalo), především pokladní,
hospodářka, předseda, místopředseda a zdravoťák s výjimkou Jana Pafla, který se neúčastní
žádných aktivit ani schůzí.
Zaměstnavateli – za umožnění akcí, pracovní toleranci, sponzorství, a zázemí pro včelařský
kroužek a kurzy dospěláků.
Všem členům, že vydrželi a podporují svým zájmem.
Začínajícím včelařům za píli, pracovitost, docházku a ochotu se učit.
Výročí v roce 2019
Jan Paprčka (103887)

20. 2.

80 let

Ing. Josef Schrotter (209770)

26. 2.

70 let

Ing. Miroslav Kaliba (199388)

23. 3.

65 let

Alois Štamberk (156648)

10. 9.

91 let

Zdeněk Jirák (114762)

28. 9.

70 let

Vratislav Prokop (114769)

5. 12.

70 let

Lítost nad:
- neúčastí a nezájmem min. poloviny členské základny
- materiálních škod při požáru u př. Růženky Uldrychové
- stavem vedení svazu ad diskuze – dopis Docenta Hrabáka

