
Zápis z výroční členské schůze ZO ČSV Vlčnov dne 11. února 2018  

v domečku V Pustém 

 
1. Zahájení  

Schůzi zahájil př. Hradílek Pavel, předseda                                                                                                      

Na dnešní schůzi proběhl sběr měli za účelem vyšetření na varroázu. 

Byl přivítán zástupce obce Vlčnov, pan Matušík Jiří. Zástupce okresu se omluvil. 

Seznámení s programem provedl př. Kovář Vlastimil, jednatel. 

 

2. Doplnění programu  
Program byl schválen bez doplnění 

 

3. Zpráva o činnosti za rok 2017  

ZO ČSV ve Vlčnově měla ke dni 31.12. 2017 37 členů, a dva včelaře z jiných ZO. Celkem 

je ve Vlčnově 508 včelstev na 50 stanovištích.  

V roce 2017 se v naší organizaci objevily krádeže včelstev, poškozeni byli tři naši členové.   

Př. Hradílek – 3 včelstva, př. Černík – 4 včelstva, př. Kovář – 4 včelstva. Př. Švanda měl 

ztráty na včelstvech z důvodu povětrnostních podmínek. 

Na brigádách jsme odpracovali 164 hodin. V loňském roce jsme dovybavili klubovnu dvěma 

poličkami do kuchyňky, a do knihovny byly zakoupeny nové knihy. V létě jsme zhotovili 

v prostoru od domečku po dětské hřiště Včelí naučnou stezku. Ta má 11 zastavení a je 

věnována historii spolku, včelám a včelaření. Výstavbu tabulí jsme zhotovili svépomocí, 

popis tabulí měl na starost př. Petr Pavelčík, obrázky namaloval pan Pavel Procházka 

z Vlčnova.   

Na tento projekt nám náš Obecní úřad ve Vlčnově poskytl částku 20 tisíc korun. Stezka byla 

uvedena do provozu při příležitosti dne Otevřených dveří – 24. září. Slavnostního otevření 

se zúčastnili zástupci naší obce – starosta pan Jiří Matušík a místostarostka paní Marta 

Mošťková. Pro veřejnost byla připravena výstava včelařských potřeb a ochutnávka medu 

s vyhodnocením. Na 1. místě se umístili př. Jaroslav Křeháček – med květový, a př. Josef 

Bařina – med pastovaný. Na 2. se umístili př. František Cahel – med medovicový, a př. 

Pavel Hradílek, med letní směs. 3.místo – Petr Matušík – med květový. 

Léčení včelstev jsme prováděli po odebrání medu kyselinou mravenčí nebo Gabonem. 

Podzimní a zimní léčení jsme prováděli dvakrát fumigací a jednou aerosolem. 

Majetek spolku – ponorné čerpadlo, kompresor s vyvíječem, 2 ks vařáku na vosk, včelařská 

literatura a spotřební zboží na domečku – nádobí a skleničky. 

Závěrem je poděkování obecnímu úřadu za dlouhodobé podporování našeho spolku.  

 

      4. Návrh činnosti na rok 2018 
           •  Důkladné léčení včelstev 

           •  Údržba domku 

           •  Doplnění knihovny 

           •  Uspořádání výukového programu pro děti, využití včelařské stezky 17. – 18. května 

  

5. Zpráva kontrolní a revizní komise 

Revizní zprávu ČSV přednesla př. Marie Schubertová. 

Revize účetnictví byla provedena dne 10.2. 2018. 

Ke kontrole byly předloženy účetní doklady za rok 2017, a to hotovostní doklady a výpisy 

z banky. Účet je veden u Československé obchodní banky – obchodní banka značky ERA. 

V dokladech schází výpis z účtu č. 5. Kontrola účtu tedy není kompletní. 

V pokladní knize je zaúčtováno 82 položek. Všechny položky jsou náležitě dokladovány, 

konečný stav souhlasí. 

Stav pokladny k 31.12. 2017 je        1 252,-- Kč 



Stav účtu k 31.12. 2017 je             23 744,83-- Kč 

Pár slov k pokladní knize. Je vedená od roku 1958, tedy je to historická kniha. Její současný 

stav je ale dost neutěšený. Zápisy jsou neúplné, je v ní škrtáno, přepisováno, přelepováno, a 

dokonce, což je nepřípustné, jsou z ní vytrhávány listy. 

Také archivace dokladů nalepováním do sešitů je v současné době složek a pořadačů 

zbytečná a nešikovná. 

Z účtu nejsou prováděny žádné platby. Je vybíraná hotovost, a pak je platba provedená 

poštovní poukázkou. Poplatky nejsou malé a jsou zbytečné. 

Na některých dokladech je v textu – sponzorský dar a v zápisu v pokladní knize – nájem 

klubovny. 

 

6. Zpráva pokladníka 

Finanční zprávu za rok 2017 přednesl př. Šupka Jan. 

Z roku 2016 bylo převedeno do pokladny 6 017 kč. 

                                     Na účtu ZO bylo 19 824 kč. 

V roce 2017 byly příjmy celkem   191 279 kč. 

V roce 2017 byly výdaje celkem   190 283 kč. 

     Z toho příjmy – dotace pro členy ZO – zazimování za rok 2017 – 44 700 Kč,  od ÚV 

ČSV Praha 25 230 kč, nájem 6 000 kč, vráceno za vyšetření včelího moru 47 700 kč. 

     Výdaje – výplata dotací členům ZO 44 986, platba za vyšetření včelího moru 53 600, 

pojištění budovy 2 722 kč, úprava a údržba aerosolu 5 800 kč, zřízení naučné stezky 13 200 

kč, občerstvení – schůze a jiné pohoštění 16 300 kč, poštovné a kancelářské potřeby 5 600kč. 

 

Za rok 2017 ke dni 31.12. 2017 bylo u ZO 1 252 kč, na účtu 23 784 kč.  

Celkem bylo ke dni 31.12. 2017 finanční hotovost 25 036 kč. 

  

 

7. Vystoupení hostů 

Starosta obce p. Matušík Jiří nás pozdravil jménem obce a poděkoval za naši práci a 

propagaci včelařství v naší obci. 

Na základě prohlídky dendrologa z důvodu bezpečnosti budou v naší obci odstraněny 

některé staré lípy, a ihned budou místo nich osazený nové stromy, pro včely atraktivní lípy. 

Taktéž bude prohlídnuta dendrologem lípa vedle našeho domečku, aby nám pádem nerozbila 

střechu na domečku. 

 

8. Diskuse 

Př. Vaculík vznesl dotaz, proč v katastru obce Vlčnov jsou vysekávány járky a remízky, mizí 

aleje, kde zejména hloh obecný poskytuje včelám potravu v době, kdy již nic nekvete, a 

nachází tam potravu ptáci a jiní drobní živočichové. Vysekávání járků má rovněž neblahý 

vliv na erozi půdy nejen ve Vlčnově, ale v celém našem kraji. Bylo konstatováno, že 

odstraňování járků a remízků je způsobeno dotační politikou státu. Plochy pozemků jsou 

počítány z leteckého pohledu, a pokud majiteli pozemku zasahují keře nebo stromy nad 

pozemek, zmenší se plocha pozemku a majitel pozemku tím přichází o část dotací, proto je 

pro něj výhodnější meze vyřezat. 

 

Př. Hradílek upozornil na technickou pomoc na pořízení nových zařízení. V časopisu 

včelařství 1/2018 jsou originální formuláře na požadavky a pokyny k vyplňování formulářů. 

Vybraná zařízení musí dosáhnout částku minimálně 20 000 kč. Podepsané a vyplněné 

formuláře se zasílají přímo na sekretariát RV ČSV nejpozději do 15. května 2018. 

 

Byl podán návrh zakoupit nový fumigátor. Jelikož v naší ZO přibylo počet členů a fumigaci 

je třeba provést v co nejkratší dobu, a rovněž současný fumigátor má již něco odslouženo, 



bylo odhlasováno, že se zakoupí nový fumigátor. 

 

9. Závěr 

 

 

 

 

 

Ve Vlčnově dne 11. února 2018 

 

 

Zapsal:  př. Jedlička Štěpán 

 


