Vážení přátelé a hosté.
Vítám Vás na dnešní schůzi základní organizace Českého svazu včelařů Nesuchyně.
Zároveň vítám zástupce OV ČSV Rakovník. Naše schůze bude považována jako výroční
s úvodem seznámení s výsledky léčení našich včelstev, které došly od Výzkumného ústavu
včelařského a potom bude pokračovat jako schůze výroční.
Dle oběžníku č.2/2009 ze dne 23. 10. 2009 se musí provést doporučení pro průběh
členských schůzí ve sjezdovém roce 2010. Toto doporučení má stanoveno 13 bodů. Naše
organizace však pro nízký stav a to je 30 členů, nemůže zajistit některé požadavky dané
návrhem. Proto se navrhuje, aby se tato činnost provedla přímo z pléna všech přítomných
členů. Zprávu o činnosti celé organizace provede její dosavadní předseda, a pokud se týká
hospodaření organizace, provede naše hospodářka paní Vomastková. Zprávu kontrolní a
revizní komise předá p. Procházka. Dále bude schůze pokračovat vystoupením zástupce OV a
diskusí k předneseným zprávám. Návrh o rozpočtu bude podán hospodářkou organizace.
Následně bude provedena volba orgánů ZO ČSV. Zde musí být zvolen předseda organizace,
hospodář, jednatel a zdravotník. Zároveň i zvolení jednoho člena z každé vesnice jako
důvěrníka, který bude zajišťovat styk s výborem a členy příslušné vesnické oblasti. Dále musí
být zvoleni delegáti na okresní konferenci OV ČSV. Výbor ZO ve spolupráci s OV stanoví
termíny a místa konání. Toto je program nynější schůze a proto dovolte, abyste provedli jeho
odsouhlasení. Tímto mohu přistoupit k vlastnímu bodu schůze a to je podáním výroční
zprávy.
Vážení přátelé, předkládám Vám rozbor činnosti naší práce od roku 2005 k dnešnímu
dni. Organizace v roce 2006 měla celkem 34 členů, ale konečné číslo bylo 32, neboť během
roku 2 zemřeli a jeden ukončil členství. Ovšem za zemřelé nastoupil jeho zeť, který se jeho
včel ujal a stal se členem. V roce 2007 jsme měli 33 členů, ale stav se snížil o př. Aichemana,
který přestal včelařit. V roce 2008 došlo opět k snížení zrušením chovu př. Dekoj a Mráz, ale
podařilo se nám získat p. Vomastkovou, jako pokladní a tím navýšením stavu na 30 z čehož
ona je včelařkou bez včel. V roce 2009 jsme měli 30 členů, ale zemřel př. Rais a zrušil
členství př. Andrle. Doplnění bylo o př. Ledvinu a př. Borůvku, kteří přišli z jiných
organizací. Za toto období odešli z našich řad př. Srb, Pešek a Rais. Žádám Vás, abyste
povstáním, a chvílí ticha uctili jejich památku.
Organizace pracovala za úsilí několika členů a práce se skládala z organizačních
schůzí, které lze rozložit do ročních období. V lednu odevzdávání vzorků a jejich předávání.
Koncem února nebo začátkem března seznámení s výsledky výzkumu o ošetřování včelstev a
případně jejich přeléčení, které doporučil výzkumný ústav. Koncem března nebo v části
dubna provádění případného nátěru plodu. Květen pak byl k podání souhrnu zachovaných
včelstev případně i někdy k jejich navýšení. Posouzení jejich přezimování. Byla konána jedna
přednáška a to př. Tomáše Chaloupky z Kladna. V srpnu byla schůze zaměřena na konečná
hlášení celkového počtu včelstev pro požadavek na přidělení dotací a jejich zazimování.
Koncem září a začátkem října bylo určeno na provedení fumigace, kontrolu roztočů
s následkem provedení aerosolového postřiku. Přibližně v této době se prováděli i výplaty
dotací a výběr příspěvků a příslušných náhrad hrazených členy. Při schůzích byly diskuse
hlavně na téma o snůškové činnosti, průběhu léčení. Byly i činěny dotace na připravované
další dotace a jejich požadavky.
Účast na těchto schůzích se pohybovala mezi 60 až 70 %. Bohužel se nemůžeme vyrovnat
s náborem mladých členů a to ani ze škol. Děti se raději věnují počítačům. Ztrácíme zájem i o

školy, které nejsou schopny nám zajistit podporu mezi svými žáky. Před 5 ti lety co jsem
chodil do žákovského kroužku, který měl 16 členů, zůstali jen tři žáci, postupem odpadli ať už
z nepřízně počasí, tak i ztrátou o další provozování. Není v našich silách toto doplnění zajistit!
Musím říci při této příležitosti i několik slov k zajišťování vzdělávání. Jak jsem již dříve
uvedl za posledních 5 let, jsme měli jen jednu přednášku, kterou nám zajistil př. Chaloupka,
který nám vždy vyšel vstříc. Nemohu schvalovat přílišnou administrativu, která se nyní
zavedla. Dříve jsme se vždy dohodly s přítelem, kterého jsme si chtěli pozvat, a po dohodě
nám přednášku provedl. V této době jsme pravidelně mívali i čtyři přednášky. Potvrzení jsme
předali jemu a on si sám to ostatní zařídil. Bylo to jednoduché a rychlé. Tento systém by se
měl vrátit. Je pravda, že se organizaci nabízí určité peněžní vyrovnání. To ale není všechno.
Musíme si uvědomit, že členy organizace jsou převážně pracující, kteří nemají dost času toto
zajišťovat. Těm starým však dělá někdy potíž jejich stáří a při tak malé organizaci je to
špatné.
Končím tento příspěvek o stavu a práci organizace. Nejsem spokojen ale i tím, že mě stáří
čím dál tím více unavuje. Byl bych rád, aby se v těchto funkcích osvědčili mladší, kteří by
vedli dál tuto nejstarší organizaci v okrese tak, aby z pohodlnosti nezanikla. Zamyslete se nad
tím. Já osobně již kandidovat nebudu a ze zdravotního stavu nechci!
Proto uvažujte při této volbě zdravým selským rozumem, zda je možné slevit něco ze
svého osobního volna právě pro výkon těchto funkcí. Bude to jen k prospěchu vás včelařů a já
věřím, že se domluvíte.
Předpoklady k tomu jsou už zajištěním úkolů naší hospodářky. Ale i tady jí musíte jít ke
spolupráci, aby Vám mohla včas zajišťovat administrativní úkoly a tím i Vaší činnost.
Dovolte, abych Vám poděkoval za Vaši podporu, kterou jste mi zajišťovali, a myslím, že
to novému zvolenému orgánu ZO ČSV Nesuchyně povede k další dobré činnosti. Děkuji Vám
všem za spolupráci a za Vaši pozornost. Zdar našemu včelařství.
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