Zpráva o činnosti ZO ČSV Křivoklát za uplynulé období 2018
Výbor pracoval ve stejném složení jako v roce 2017. Předseda př. Zdeněk Dukát,
místopředseda př. Jaroslav Sklenička, jednatel př. Jan Rajský, pokladník př. Lenka Egertová
a nákazový referent př. František Bureš, který je zároveň členem výboru OO. Sídlo Křivoklát
166. Výbor se scházel operativně podle potřeb ZO ČSV, naposledy 23. 11. 2018 za
přítomnosti důvěrníků. Hlavním bodem jednání byl volební rok 2019, kdy končí 5 leté
funkční období členů výboru a kontrolní komise. Př. Jaroslav Sklenička požádal o uvolnění z
funkce místopředsedy a funkce důvěrníka na Velké Bukové. Př. František Bureš je ochoten
vykonávat nadále funkci nákazového referenta za předpokladu, že mu bude přidělen
„učeň“, který by to po něm v budoucnu převzal. Jako vhodný kandidát byl vybrán př.
Jaroslav Klíma, který s tím dokonce i souhlasí, a mohl by zastávat také funkci místopředsedy
výboru. Protože je ale důvěrníkem na Křivoklátě, bylo by vhodné, aby naopak k němu do
učení přišel někdo nový, kdo by to po něm postupně převzal. Pro funkci důvěrníka na
Křivoklátě přemlouváme př. Lukáše Vokouna a na Velké Bukové př. Pavla Mouchu. Padl
návrh zvýšení odměny pro nákazového referenta na 2000 Kč, důvěrníkům ponechat
odměny 800 Kč.
Po schůzi výboru následovala bezprostředně členská schůze svolaná za účelem vyplacení
dotací. Účast členů byla poměrně hojná, podařilo se předat všechny dotace. Př. Lenka
Egertová měla vše opět perfektně připravené, za což bych jí chtěl poděkovat.
V souladu s usnesením výroční schůze byl pořízen nový kompresorový agregát pro
Nezabudice. Byl dodán až koncem listopadu kvůli nedostatku kompresorů z Polska,
nicméně se to stihlo před ošetřením aerosolem. Cena vč. dopravy činila 26 600 Kč, na
podanou žádost o dotaci jsme získali zpět 15 tis. Kč.
Na dotace 1. D uvolnilo MZ obdobnou částku jako v minulých letech. Žádost o dotace byla
podána 25. 9. 2018, výsledná dotace na jedno včelstvo činila 149 Kč. Chybně podané
žádosti o dotace byly opraveny. Prosím tedy zase na příště o 3 věci - vybrat správný
formulář, vyplnit ho celý vč. statistiky a podepsat žádost i statistiku.
V současnosti má naše ZO 59 aktivních včelařů, počet včelstev členů naší ZO je 778 (66
stanovišť), k tomu je na území ZO dalších 168 včelstev 14 členů jiných ZO (15 stanovišť) a 10
včelstev neorganizovaného včelaře. Celkem tedy 956 včelstev 81 včelařů na 82
stanovištích., což je prakticky stejný stav jako o rok dříve. Od ledna 2019 přibyl jeden nový
člen naší ZO - př. Hájková Kratinová, stanoviště Skryje (důvěrník př. Václav Moucha). O
ukončení členství požádala př. Bohuslava Knotová, která již nevčelaří.
Na technické vybavení jsou nadále prostřednictvím ČSV poskytovány dotace z EU. Lze
poskytnout dotace až do 100%, ale se stropem 30 tis. Kč. Cena pořizovaného vybavení musí
být alespoň 20 tis. Kč, což pro včelaře s pár včelstvy je prakticky nepoužitelné. Bližší
informace na webu ČSV.

Do CIS byla postupně implementována veškerá evidence včelařů, stanovišť, organizační
struktury ZO, dotací, plateb, atd. Přístup do databáze mají jednatel Jan Rajský, nákazový
referent František Bureš a pokladník Lenka Egertová.
Aktuální informace naší ZO jsou uvedeny na našem webu www.vcelari-krivoklat.cz, který
spravuje př. Jan Rajský.
Přiznaný výnos medu v loňském roce byl cca 13 t oproti 10 t v roce 2017. Výnos vosku 280
kg a počet odchovaných matek 67. Ne všichni však vyplňují odpovědně statistiku.
Stanoviště bez oplocení musí být označena registračním číslem chovatele a kontaktem
(telefon).
KKV pro Středočeský kraj ve spolupráci s OO Kladno opět pokračují v kampani „Hrr na mor“.
Letos se účastníme, sběrné místo vzorků zřídil př. František Bureš, je to dobrovolné je to
zdarma, resp. hrazené z dotace.

Přednesl jednatel př. Jan Rajský

