Zápis z výroční členské schůze ZO ČSV Chraštice o.s. konané dne 1.2.2014
v restauraci Zalužany:

Přítomni: dle prezenční listiny
Čestní hosté: př. Jun, omluven předseda ZS a.s. Zalužany p. Šetka
Omluveni: př. Křesinová ze zdravotních důvodů, př. Choura, Pohnětal, Krušina –
z pracovních důvodů
Zahájení ve 13 hodin – zhodnocením práce za uplynulé období.
Z programu:
1. Odevzdání vzorků měle – na 100%. Předseda př. Křesina děkuje všem za splnění tohoto
úkolu a vzornou kázeň. Vzorky odevzdá v tomto týdnu na KVS Příbram.
2. Blahopřání jubilantům – př. Křesinové a př. Machovcovi u příležitosti jejich 80.
narozenin.
Od OV ČSV byly předány diplomy a odznaky, od ZO jubilanti dostali včelařské kukly.
Blahopřání budou též uveřejněna v časopise Včelařství.
3. příspěvek př. Bendy – př. Benda seznámil přítomné se šetřením a výsledky své
dotazníkové akce na téma „Vnímání ceny medu včelaři a nevčelaři“. Toto téma je součástí
jeho diplomové práce na ukončení studia na Zemědělské univerzitě. Provedl další šetření
formou dotazníků na téma „Způsoby včelaření v naší ZO“.
Př. Bendo, přejeme úspěšné dokončení studia a děkujeme za tuto práci pro spolek!
4. informace o hospodaření - pokladník př. Čechová seznámila přítomné s příjmy a výdaji
spolku během roku, revizní komise po přezkumu podepsala protokoly. Neshledány závady.
V roce 2013 byli získány finanční prostředky darem – příspěvkem OÚ Chraštice, Kozárovice,
Zalužany a ZS a.s. Zalužany v celkové výši Kč 5.500,-. Těmto subjektům bylo poděkováno a
oznámeno, jak se s finančními prostředky nakládá.
Získané finanční prostředky posloužily k tlumení nákaz včel mimo dotovaná léčiva,
na uspořádání přednášky pro děti ZŠ Chraštice, včelařské pomůcky jubilantům – 3x
včelařská kukla, vzdělávací pomůcky – obrazové panely a včelařské zápisníky.
Do knihovny ZŠ Chraštice byl předán kompletní svazek časopisu Včelařství 2013.
5. nabídka zájezdu na Natura Viva Lysá nad Labem 21.5.2014 – členům byla dána do
úvahy možnost tohoto zájezdu. Př. Křesina navrhne též na výroční schůzi mysliveckého
spolku, zda by byl zájem uspořádat toto společně, aby se zaplnil autobus.

1

6. předání Včelařských zápisníků – ZO zakoupila ve Včelpu Včelařské zápisníky na
evidenci práce se včelstvy. 1 ks á 43 Kč. Dle závěrů jednání RV ČSV je každý včelař povinen
provádět záznamy o léčení, snůšce a kvalitě medu na jednotlivých stanovištích.
7. byly projednávány dotace – přítomní byli vyzváni ke sledování dotačních možností na
podporu rozvoje včelaření a získávání mládeže pro tuto podporovanou činnost.
8. přednáška př. Hocha – Racionalizace chovu včel, Tlumení nákaz a Ošetřování včelstev
během roku
Učitel včelařství p. Václav Hoch, jednatel OV ČSV Příbram, včelař - přijel na naše vyžádání
u SOU Nasavrky s programem na výše uvedené témata. Promítl film o ošetřování včelstev
během roku, předal své poznatky a zkušenosti na současnou problematiku stran léčení,
racionalizaci chovu včel a diskutoval s přítomnými. Seznámil přítomné s výrobky
Výzkumného ústavu včelařského v Dole, byla též možnost nákupu těchto kosmetických a
potravinových produktů.
9. projednání plánu práce na příští období – soustavné sledování zdravotního stavu
včelstev s předepsaným léčením na základě vyhodnocení vzorků měle, sledování dotací,
uspořádání další přednášky Apicentra pro ZŠ Chraštice a vzdělávací přednášky pro členy ZO,
vyřizování dotace D1, účast zástupce ZO na schůzích OV ČSV Příbram, uspořádání členské
schůze dle potřeby, sledování novinek především v časopise Včelařství, zaměření se
na rozbory kvality medu ve VÚV Dol – Máslovce, získání certifikátů a účast v soutěži Český
med. V souvislosti s přednáškou př. Bendy dbát na správnou cenu medu, kdy je nyní za
minimální cenu považována výše Kč 120, účast na školeni CIS v SOU Nasavrky.
10. Závěr – členové spolku po ukončení programu spolu živě diskutovali a předávali si
zkušenosti za uplynulé období – hlavní téma – melecitóza.

Ukončení v 16.30 poděkováním předsednictva za účast a příjemně strávené odpoledne.

Dne 3.2. 2014 zapsala Čechová M., pokladník/komunikace ZO ČSV Chraštice
Všechny zápisy ZO ČSV Chraštice o.s. lze sledovat na stránkách
www.obec-chrastice.cz/kultura a sport/ČSV Chraštice o.s.
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