Zápis z výroční členské schůze ZO ČSV Kladno o.s. dne 4.2.2015
Schůze byla kvůli časovému posunu začátku na 17 hodin a kolizi v obsazení sálu přesunuta
z restaurace „Česká lípa“ do restaurace „U Friedrychů“. Nakonec se nás sešlo z 91 registrovaných
členů 48, takže schůze byla pro potřeby volby nového vedení nakonec usnášeníschopná.
Hned na začátku předseda př. Zdych seznámil přítomné s programem schůze, proti kterému
nikdo neměl námitek a tak jsme mohli začít jednat.
Za členy volební a návrhové komise byly jednohlasně zvoleni př. Pláteník, jako její předseda, př.
Kabát a př. Kosinoha.
Př. Zdych vyzval jednatele př. Petriščáka, aby plénum seznámil se zprávou o činnosti a
hospodaření za rok 2014, který tak učinil. Přítomným přednesl statistické informace o vývoji
počtu včelařů – členů ZO, počtu jejich včelstev a také podal informace o spolkové činnosti,
především absolvovaných exkurzích po včelařských provozech a výstavách v Čechách a
v zahraničí a také naší propagační činnosti v čele s akcí „Medové Vánoce“ a spolupráci s dalšími
organizacemi – Naučným střediskem ekologické výchovy – Čabárna, Středočeským Krajem a KVS
Kladno. (PŘÍLOHA Č. 1)
Jako další vystoupil př. Jirák a seznámil přítomné se zprávou kontrolní a revizní komise, která
konstatuje, že s prostředky je nakládáno v souladu se zadáním a pochválil pokladní př.
Čermákovou za perfektní vedení veškeré administrativy. (PŘÍLOHA Č. 2)
Př. Zdych si vzal na chvíli slovo a upozornil osazenstvo na možnost přihlásit se na chystané
výlety do Maďarska 1. až 3. května a do Německa v září.
Vystoupila př. Čermáková, aby překvapeným jubilantům naší organizace poblahopřála a předala
přítomným nádherně zabalené dary.
Poté seznámila plénum s pokladní zprávou za rok 2014, která byla přijata bez nejmenších
námitek. (PŘÍLOHA Č. 3)
Přednesla svou stížnost na špatnou spolupráci s jednatelem, př. Petriščákem, který mimo jiné,
veškerou práci v CIS, kterou měl na starost, nechal na ní. Naopak poděkovala př. Volkovi za
vydatnou pomoc s administrativou, která je zvláště v CIS extrémně náročná a stresující z důvodu
jeho technologické nevyzrálosti.
Postěžovala si ovšem i na členy ZO, kteří mají velice laxní a vágní přístup jak k účasti a aktivitě
na členských schůzích, tak především kvůli problémům při vyplňování žádostí o dotaci 1.D, kdy
někteří nejsou údajně schopni ani vynásobit počet včelstev x 180,- Kč, dále při nezájmu o vlastní
výplatu peněz z přiznané dotace, kdy některé členy je třeba nahánět jako zajíce, aby jim mohla
být částka vůbec předána, a některým členům bylo kvůli absolutnímu nezájmu dokonce zrušeno
členství, neboť nejsou dostupní a nemají zájem platit členské příspěvky.
Dalším, kdo si vzal slovo, byl př. Krupka ze SVS a seznámil ve stručnosti včelaře se současnou
veterinární situací v chovu včel. Upozornil na problémy s nárazovým odevzdáváním vzorků měli
ke konci lhůty pro jejich odevzdání a s tím souvisejícím přetížením laboratoří z hlediska
možného znehodnocení vzorků před jejich vyšetřením. Dále se věnoval situaci kolem moru
včelího plodu a upozornil na možnost dodatečného vyšetření vzorků také na tuto nemoc.

Doporučil buď výrazné značení na vzorkovnici s mělí pro vyšetření na přítomnost roztočů
Varroa destructor , případně odběr samostatného vzorku.
Pochválil kočující včelaře za jejich vstřícný, aktivní a bezproblémový přístup při řešení
veterinárních požadavků kladených na včelaře a jeho včelstva v případě přesunů včelstev za
snůškou.
Upozornil včelaře na nutnost vést a uchovávat dokumentaci o použití veterinárních přípravků ve
včelstvech.
Př. Krupku poté doplnil př. Volek, který přítomné seznámil s veterinární situací přímo v našich
chovech včel. Z jeho prezentace byl patrný především pokles počtu včelstev v době mezi
jednotlivými ošetřeními. (PŘÍLOHA Č. 4)
Jeho Informace ještě dále doplnili př. Pláteník a znovu př. Krupka. Na chvíli si opět vzal slovo př.
Zdych a apeloval na členskou základnu, aby všichni v souladu se stanovami ČSV sledovali svá
včelstva a k 1.3.2016 nahlásili jejich počty z zápisu do CIS, aby bylo možné podchytit pokles
jejich počtů. Dále také zmínil povinnost nahlásit trvalá stanoviště včelstev na příslušné úřady do
konce února.
Na téma léčení a stavu počtu včelstev se rozvinula velice vášnivá debata, kdy nejvíce byl slyšet
př. Plecitý, který se pochlubil, že v ZO Bratronice jim počty zadané v CIS a počty včelstev
ošetřených aerosolem sedí a měl stačili shromáždit a odevzdat již na lednové schůzi. Kladenské
včelaře obvinil z machinací s čísly, neboť prý nám mezi evidencí v CIS a aerosolováním „zmizelo“
přibližně 300 včelstev (v CIS je evidováno 1150 včelstev, ošetřeno aerosolem bylo pouze 845
včelstev). Námitky, že čísla pro evidenci jsou platná k 1.9.2015, zatímco počty včelstev
ošetřených aerosolem jsou ta, ošetřená důvěrníky na území ZO na konci prosince, přičemž např.
jen př. Linhart chová 120 včelstev mimo ZO Kladno, která ve statistice nejsou podchycena
zůstaly nevyslyšeny. Rovněž tak další námitka, že některá včelstva (a není jich zrovna málo)
v čase mezi zanesením do CIS a provedením ošetření vymřela, zůstala bez odezvy.
Debatu zarazil př. Zdych, když vyzval př. Pláteníka, aby přednesl návrhy volební a návrhové
komise pro volbu do výboru ZO. Ten se ujal slova a přečetl seznam navržených kandidátů.
Navrženi byli: př. Dana Belušová, př. Vendula Čermáková, př. Jan Červený, př. Jindřich Linhart,
př. Milan Petryščák, př. Vratislav Prokop, př. Růžena Uldrichová, př. Jiří Volek, př. Otakar Zdych.
(PŘÍLOHA Č. 5)
Př. Zdych navrhl o kandidátech hlasovat tzv. „an blok“, což bylo schváleno.
V zápětí si však př. Petriščák vzal slovo. S kritikou př. Čermákové na pasivitu souhlasil s tím, že je
to pravda, neboť je pracovně a soukromě natolik vytížen, že mu na práci jednatele nezbývá čas,
nálada a energie. V zápětí oznámil, že se nominace na člena výboru vzdává. Jako náhradník za něj
byl tedy navržen př. Jan Pafel, jehož kandidatura byla schválena. Př. Zdych požádal o hlasování o
přijetí členů do výboru ZO. Návrh byl přijat.
V dalším bodu př. Zdych navrhl doplnit delegáty okresní konference
Mimo předsedu, jednatele a pokladníka o př. Linharta, který byl jednomyslným hlasováním
zvolen. Jako náhradník byl navržen př. Hess, který kandidaturu přijal a byl poté také jednohlasně
zvolen.

Př. Volek vyjmenoval všechny důvěrníky pro jednotlivé oblasti spadající pod ZO Kladno. Př.
Zdych poté vyzval k hlasování o jejich schválení, načež všichni důvěrníci byly ve svých funkcích
potvrzeni. (PŘÍLOHA Č. 6)
Př. Volek upozornil na nutnost delegovat kandidáty také do okresního výboru. Navrženi byli př.
Linhart, př. Dlab a př. Belušová. Všichni byli následným hlasováním zvoleni.
Na členy kontrolní a revizní komise byly znovu navrženi př. Jirák ( předseda) a př. Jílek, kteří po
velkém otálení svou kandidaturu přijali a byli do svých funkcí zvoleni. Po námitce př. Belušové,
že v KRK musí být tři členové, byla komise následně hlasováním doplněna o př. Maurice.
V diskuzi zazněl příspěvek př. Belušové, která vyzvala členy zaujmout stanoviska k návrhu
Stanov a Hlavních směrů činnosti ČSV na další funkční období. V návrhu Stanov, předložených
vedením svazu prostřednictvím časopisu Včelařství č. 1/2015 je zmínka o změnách oproti
původnímu znění vyznačených tučně. Změna o minimálním věku členů p.z.s. vyznačená tučně
není, a přitom je v původním znění hranice 10 let věku a v nové 15 let věku. S ohledem na
čerpání výhod a požitků těchto členů pak není jasné, jak na současné členy ve věku 10 – 14 let
bude nahlíženo a zda se na ně budou vztahovat všechna práva řádných členů (pojištění,
svépomocný fond, léčiva, dotace apod.). Navíc není žádné opodstatnění na věci cokoliv měnit.
Př. Zdych vyzval členy k nastudování uvedených dokumentů a k jejich diskuzi na následující
členské schůzi.
Př. Zdych na závěr oficiální části výroční schůze požádal o hlasování o „Návrhu usnesení
z výroční členské schůze ZO ČSV Kladno ze dne 4.2.2015“, Který byl všemi přítomnými členy ZO
Kladno jednomyslně přijat. (PŘÍLOHA Č. 7)

Zapsal: Ing. Marek Štochl

