Zápis z výroční členské schůze ZO ČSV Kladno - 20. 2. 2016
Schůze se konala v kladenské restauraci U Zlatého selátka. Již u vstupu přivítal návštěvníky panely fotek
z exkurze do Maďarska a přítelkyně Vendulka prodávající lístky do tomboly. Schůze začala se zpožděním,
protože se ještě čekalo na některé hosty. Hosté z Lomnice nad Popelkou však dorazili včas.
1. Přivítání členů Přítel předseda Zdych vybavený mikrofonem přivítal přítomné včetně hostů ze Slaného,
Lomnice nad Popelkou a ohlásil prozatímní nepřítomnost dalšího důležitého hosta - paní Magdaleny Jakubíčkové
z nadačního Fondu pro Zámek v Kolči.
2. Schválení programu. Dále přečetl přítel předseda návrh programu a nechal o něm hlasovat. Všichni přítomní
byli pro, nikdo proti a nikdo se nezdržel hlasování.
3. Zprávu o činnosti v roce 2015 přečetla přítelkyně Belušová. Zmínila všechny důležité činnosti, exkurse,
přednášky a akce (spolu-)pořádané naším spolkem. Shrnula stručně i dění na úrovni okresní a celostátní
s přihlédnutím k účasti členů ZO nebo OO Kladno. Na závěr dlouhého seznamu se i přítel předseda podivil, kolik
jsme toho za minulý rok stihli uskutečnit.
4. Zprávu o hospodaření za rok 2015 měla na starosti přítelkyně pokladní Vendulka. Seznámila přítomné se
stavem účtu, pokladničky i celkových pohybů peněz na účtu. Dotkla se i bolestivého tématu zodpovědnosti
včelařů při získávání dotace D1 s odkazem na pozdější prořešení tohoto tématu formou Plných mocí.
5. Zprávu zdravotního referenta přednesl zdravotní referent přítel Volek. Mimo počty ošetřených a
zazimovaných včelstev, procenta, spady a průběh léčení se dotknul nedostatečnosti veterinární legislativy. Přítel
Volek šel příkladem v sebezdokonalování, když sám sebe pokáral za to, že nepřipomenul všem svým včelařům
odevzdat vzorky měli. Na závěr svého bloku přítel Volek seznámil přítomné s výsledky rozboru měli. 70% včelařů
mělo nulový spad. Přečetl pouze ty, kteří měli jednoho a více roztočů. Přítel Volek ale upozornil, že výsledky je
třeba brát s určitou rezervou, protože odevzdával měl s deseti roztoči a zjištěn v ní nebyl žádný.
6. Zprávu kontrolní a revizní komise přečetl místo nepřítomného předsedy přítel Mauric. Zpráva se obsahově
z části kryla se zprávou přítelkyně Vendulky a potvrdila její údaje. Dále seznámil přítomné s majetkem ZO
v podobě vyvíječů aerosolu, ubrusů a techniky uskladněné u přítele Linharta.
7. Hlasování se mělo týkat loga, opatření k výplatě dotací (možnost Plných mocí) a schválení úpravy výše
odměn. Tento bod byl však přeskočen, protože účast na výroční schůzi byla tak nízká (21 z 87), že nebyla
dosažena usnášeníschopnost. Hlasování bylo tedy odročeno na běžnou schůzi členů.
8. Návrh činnosti byl předložen v tištěné podobě.
9. Muzeum Včelařství Koleč – nepřítomnou předsedkyni nadačního fondu Koleč částečně a improvizovaně
zastoupila přítelkyně Dana Belušová, když vznesla předpokládanou výzvu směrem k včelařům. Výzva se týkala
zapůjčení historických včelařských artefaktů do budovaného muzea v Kolči.
10. Diskuse – příspěvky hostů
První příspěvek a zdravici včelařů z Lomnice nad Popelkou přenesl předseda, přítel Jiří Rybář, který dorazil
v doprovodu dalších 4 členů ZO.
Jako druhý se chopil slova přítel Richter ze ZO Klobuky. Jak bývá jeho zvykem, pochválil ZO Kladno za vzornou
činnost, za množství mladých členů (i v předsednictví) a přirovnal ZO Kladno k základnímu pilíři celé OO. Dále
dostal slovo přítel Ovčárik ze ZO Slaný. Ten poděkoval přítelkyni Belušové a řekl, že je mu její snaha i snaha celé
ZO jsou příkladnou a inspirující. I slánská organizace prý přitahuje členy spadající geograficky do jiných ZO a

rovněž mladé včelaře. Za OO promluvil její předseda přítel Volek. Pochvaloval si zatím bezproblémový chod OO
a vysokou účast. Jako bonus přidal k dobru zajímavou zkušenost, kdy byl na žádost vedení věznice ve Vinařicích
posuzovat vhodnost umístění včelstev (pro vězně v rámci resocializačních programů). Přítel Linhart jen krátce
upozornil přítomné, že by bylo vhodné zkontrolovat u svých včel stav zásob.
11. Poděkování a předání ocenění. Gartulace provedené pod vedením přítelkyně Belušové se týkaly jednak
jubilantů, např. přítel Zdych (60), přítel Kosinoha (85), ale i ještě dodatečně těch, kteří pomáhali s Medovými
Vánocemi. Oceněni byli také přítelkyně Uldrychová za desetileté vedení kroniky (kterou v současné době
předává přítelkyni Novákové) a přítel Červený za pořizování zápisů.
12. Další program počínaje tombolou byl již ve znamení společenské zábavy.
V závěru oficiální části ještě dorazila paní Magdalena Jakubíčková a seznámila přítomné s historií vzniku muzea
včelařství v Kolči a nastínila jeho další perspektivy.
Zapsal přítel Jan Červený

Poznámka jednatelky:
Organizaci nevznikly žádné vícenáklady spojené s netradičním průběhem schůze oproti výroční m členským
schůzím z minulých let. Příspěvky účastníků na hudbu a tombolu pokryly náklady spojené s kapelou.

