ZÁPIS
z jednání VČS ZO ČSV,z.s. Mladošovice
konané 22.ledna 2017, LHOTA u Vlachnovic
V souladu s Plánem práce na rok 2017 byla dne 22.ledna 2017 uskutečněna Výroční
členská schůze (dále jen VČS) včelařů Včelařského spolku Mladošovice a okolí. Celkem se
jí zúčastnilo 20 včelařů z 31 evidovaných podle CIS jako řádní členové. Viz. Prezenční
listina. Jako host byly přítomny paní Miloslava Pernická a Jaroslava Grosserová. Pozvání na
VČS přijal předseda Okresní organizace ČSV České Budějovice přítel Josef Zimen. Jednání
bylo započato ve 13,45 hod a ukončeno ve 17,15hod.
Řídící schůze přítel místopředseda spolku Pavel CANDRA zahájil jednání přivítáním
hostů. Seznámil přítomné s programem, který byl jednomyslně přijat a schválen bez
doplňků.
Jako 3-tí bod programu bylo přijetí nového člena. Na listopadové členské schůzi
požádala Mgr. Nikola Hovorková o přijetí za řádného člena do našeho spolku. Schůze tento
požadavek schválila s tím, že po podání písemné přihlášky bude celý proces přijetí ztavršen.
Mgr. Nikola Hovorková splnila všechny formální požadavky, je řádně zaregistrována v
ústření evidenci v Hradišťku. Předseda spolku jmenované předal členský průkaz a popřál ji
mnoho hezkých chvil strávených se včelami a dobrý start do včelaření.
4-tý bod programu bylo zvolení návrhové komise. Na záklasdě předloženého návrhu
byli zvoleni: Ing. Štěpán MIKEŠ, Petrt PLOJHATR a Karel VONDRÁK.
Poté následovala zpráva předsedy spolku o činnosti v roce 2016. Zpráva hodnotila
všechny oblasti spolkové činnosti v tom sledu, jak byly stanoveny Plánem práce na rok
2016. Vzpomenuta byla oblast vzdělávání, připoměla jednotlivé přednášky, kurzy s jejich
stručným zhodnocením. Více podrobněji se předseda spolku zaobíral problematikou zdraví
včel, jako stále aktuálním problémem. Poukázal a upozornil na dodržování termínů pro
jednotlivé léčebné zákroky, na správnou aplikaci léčiv přesně podle návodů od výrobce.
Hovořeno bylo o pásmech MVP, které prakticky ze všech stran obklopují námi
obhospodařované katastry. Zdůraznil také potřebu neustálé kontroly zdravotního stavu
včelstev minimálně tím, že včelaři monitorují průběžně spad roztoče VD. Včelaři také
dostali informaci o tzv. registrovaných včelařích, kteří mají včelstva na našich katastrech.
Celkem se podle CISu jedná o 6 včelařů s 62 včelstvy. Náš spolek provádí léčení u těchto
včelařů pouze dvěma – otec a syn Drobilové (včelstva mají na katastru Petrovic) z mateřské
ZO Borovany. U ostatních nemáme informace o prováděném léčení. Více méně spoléháme
na to, že jej provádějí ve vlastním zájmu. Do budoucna je třeba učinit konkrétní dotazy u
jejich mateřských ZO.
V další části zprávy předseda spolku podal údaje ze statistiky vedené v CISu.
Podrobněji se také zmínil a zohodnotil 8.ročník Medového dne Mladošovice v jehož rámci
byla odhalena Pamětní deska, která bude připomínat ukončení 2.sv. války v Mladošovicích.

-2Autorem textu i grafické části je jeden ze dvou žijících pamětníků přítel kronikář Jiří
Melichar, za což mu také bylo poděkováno.
Jako zdařilá byla také vyhodnocena i akce Ambroziánské koštování medoviny, která
se uskutečnila 4.prosince 2016.
Bylo konstatováno, že dotace 1.D pro rok 2016 byla přpravena a vypořádána beze
zbytku a bez připomínek. Veškeré finanční úhrady ve směru k chovatelům i Sekretrariátu
ČSV byly uhrazeny v termínu.
Dále bylo konstatzováno, že webové stránky spolku plní svůj účel pro který byly
zřízeny, je průběžně zajišťována jejich aktuálnost. Jejím návštěvníkům dávají reálný obraz o
dění ve spolku.
Kronika vedená přítelem Jiřím Melicharem i její obrazová část vedená přítelem
Pavlem Kučerou jsou vedeny velice pečlivě a jsou dobrou vizitkou nás všech. Za to oběma
přátelům patří poděkování.
Pokud jde o spolupráci s místní samosprávou, bylo konstatováno, že tato je
oboustranně na velmi dobré úrovni a nezbývá než si přát, aby tomu tak bylo i do budoucna.
Pokud jde o zahraniční vztahy a spolupráci, byl v této souvislosti zmíněn zájezd ke
slovinským včelařů, který organizuje ZO Kyjov. Z našeho spolku se jej zúčastnil předseda a
Miloslava Pernická. Návštěva slovenských včelařů byla podniknuta v rámci XX.konference
vynálezců a zlepšovatelů v oboru včelařství, která se konala na výstavišti v Trenčíně. Z
našeho spolku se této akce zúčastnili přítel předseda, Pavel Kučera a Miloslava Pernická.
Výše zmíněné hodnocení bylo podpořeno obrazovou projekcí jednotlivých akcí.
V samotném závěru předseda spolku poděkoval všem, kteří se zasloužili o to, aby
úkoly před spolek postavené pro rok 2016 byly splněny se ctí. Podrobně v samostatné
příloze.
V bodě 6) vystoupil jednatel spolku Mgr. Jan PÁVEK a informoval členy o zasedání
ministrů zemědělství, nebo jejich zástupců z Rakouska, ČR, Francie, Maďarska, Černé
Hory, Slovinska a Srbska které se konalo 12.března 2016 ve slovinském městě Celje za
účelem posouzení možností dalšího rozvoje oblasti včelařství a jeho podpory pro udržitelný
rozvoj dalších aktivit jako je zemědělství, průmysl a turistika prostřednictvím iniciativy
„Světový den včel“. Ten by měl připadnout na 20.květen.
Dalším bodem programu byla zpráva pokladníka o hospodaření za rok 2016.
Podrobněji v samostatné příloze.
Předseda kontrolní komise Bc. Martin PETERKA konstatoval, že provedenou
kontrolou účtů nebyly shledány žádné závady.
Ještě před přestávkou předal předseda spolku ČESTNÉ UZNÁNÍ SPOLKU příteli
Pasvlu CANDROVI a Karlu VONDRÁKOVI.
Přestávka na občerstvení
V bodě 11) vystoupil předseda OO ČSV České Budějovice přítel Josef Zimen. V
první části podrobně informoval včelaře spolku o připravovaném programu oslav 150.výročí
organizovaného včelaření na českobudějovicku. V další části se v samostatné přednášce

věnoval problematice pastvy, kočování včelstev a otázkám s tím spojených včetně diskuse.
-3V další části schůze přednesl předseda spolku Plán práce a rozpočtu na rok 2017.
Více v samostatné příloze
V diskusi byly odpovězeny vznesené dotazy.
Před samotným závěrem schůze přednesl předseda návrhové komise přítel Ing.
Štěpán MIKEŠ návrh usnesení. Viz samostatná příloha. Usnesení bylo přijato jednomyslně.
Předseda spolku poděkoval příteli Josefu Zimenovi za vystoupení na VČS a předal mu
písemné poděkování.
V průběhu schůze včelaři odevzdali vzorky měli určené k vyšetření na varroázu.
Kromě jednoho vzorku od Štěpána Hanzala byly všechny převzaty. Vzhkledem k tomu, že
př. Hanzal musel neplánovaně do zaměstnání, bylo dohodnuto, že vzorek předá následující
den, tj. v pondělí 23.1. příteli Stanislavu Kadlecovi. Jako jediný vzorek neodevzdal Josef
THER, ačkoliv byl na termín schůze a odevzávání vzorků předsedou spolku opakovaně
upozorněn.
V Mladošovicích 23.ledna 2017

Zapsal
Ing. Miroslav J e l í n e k
předseda spolku

