
Zápis
ze zasedání  Předsednictva okresního výboru 

 okresní organizace Českého svazu včelařů, z.s.,  Benešov
(dále jen POV ČSV Benešov)

konaného dne 2. 7. 2020 v 18:00hod
v restauraci hotelu „Vorlina“ ve Vlašimi  

___________________________________________________________________________

Zasedání  předsednictva  okresního  výboru  OO  Českého  svazu  včelařů,  z.s.,  Benešov  zahájil
předseda František Hlaváček.

Přítomno bylo 6 ze 7 členů předsednictva (př.  Hlaváček,  Plaštiak,  Peroutka,  Dvořák,  Petrák a
Chmelová). Pokladník J. Hronek byl omluven. 

Dále bylo přítomno všech 5 členů OKRK (př. Nekvasil, Ptáček, Bursík, Ryšánek a Leová).

Hlavním  bodem  programu  měla  být  příprava  okresní  konference, jejíž  konání  v  původním
dohodnutém dubnovém termínu bylo znemožněno vládními opatřeními na zamezení šíření nákazy
koronavirem Covid 19. Nyní už je společné setkávání opět možné, a tak je třeba zabezpečit konání
okresní konference v nejbližším možném termínu.

Hned v úvodu jsme si dovolili připomenout významné životní jubileum MVDr. Miloslava Peroutky,
který 3.7. dovrší 75 let. Poblahopřáli jsme mu a předali za všechny přítomné dárkový koš.

Následně došlo k vystoupení dosavadního jednatele OO ČSV Ing. Milana Plaštiaka, který se
rozhodl abdikovat na svou funkci,  a to s okamžitou platností.   Rozhodl se ve funkci již  v
dalším volebním období již nepokračovat, což plně respektujeme, avšak bez uvedení konkrétních
důvodů se rozhodl skončit okamžitě a nesetrvat ve funkci až do plánované okresní konference a
podílet se tak na její přípravě. Byl požádán, aby ve funkci setrval až do konference a řádně tak
dokončil svou práci v daném funkčním období, ale na tyto požadavky nereflektoval.

Předseda  Fr.  Hlaváček  převzal  protokol  o  předání  dokumentace  a  majetku,  který  byl  u  př.
Plaštiaka. Došlo i k fyzickému předání výše zmiňovaných věcí, př. Plaštiak už měl vše přichystané
k odevzdání a přivezl věci s sebou na schůzi. Po předání př. Plaštiak odešel.

V souvislosti s ukončením činnosti je třeba ještě dořešit předání přístupových hesel do CIS a k
emailové schránce OO Benešov, neboť ta na schůzi předána nebyla a vzhledem k překvapení
přítomných si na to nikdo před jeho odchodem nevzpomněl.

Krátce  před  konáním  okresní  konference,  kde  bude  zvolen  nový  okresní  výbor  a  následně  i
předsednictvo,  jsme  se  dostali  do  situace,  kdy  nemůže  být  OO  bez  jednatele.  
Výkonem funkce jednatele byla tedy do okresní konference pověřena dosavadní členka POV Ing.
Hana Chmelová.



Stanovení  termínu okresní  konference  – nový termín byl  stanoven na  sobotu 5.  září  2020 v
10:00hod v restauraci „U Hlaváčků“ v Bystřici.

Byly  rozděleny konkrétní  úkoly při  přípravě okresní  konference.  Pokladník  J.  Hronek  zpracuje
zprávu o  hospodaření  OO za  posledních 5  let,  P.  Petrák  připraví  zprávu  o  nákazové  situaci,
vzhledem k absenci zprávy o činnosti OO od odstupujícího jednatele připraví zprávu o činnosti za
posledních 5 let H. Chmelová, a to z dostupných materiálů. OKRK připraví zprávu vlastní. 

Bylo projednáno přizvání čestných hostů na okresní konferenci, a to zástupce SVS, starosta města
Benešova nebo jiný zástupce města, starosta města Vlašim nebo jiný zástupce města a př. Jan
Šíma, kterému bude uděleno ocenění.

Byla projednána ocenění a vyznamenání:

Bylo  zažádáno  pro  př.  Jana  Šímu  o  svazové  vyznamenání  Zasloužilý  včelařský  pracovník
udělované RV ČSV.

Pro přítele Přemka Petráka bylo navrženo a schváleno vyznamenání Vzorný včelař  udělované
okresní organizací ČSV. Je třeba jen doplnit stanovisko jeho mateřské ZO.

Byl projednán  návrh kandidátky do orgánů OO, na základě informací obdržených od spádových
ZO. Byl projednán návrh zástupce OO do republikového výboru, byl stanoven počet delegátů na
XI. Sjezd ČSV na 2 (podle klíče 1 delegát na každých 600 členů, a to i započatých). Byl projednán
návrh delegátů  na sjezd,  a  to  včetně náhradníka.  Návrhy  byly  projednány také na posledním
zasedání OV ČSV.

Byly projednány připomínky k chystaným změnám ve stanovách ČSV pro nadcházející sjezd. Bylo
konstatováno, že ze strany základních organizací nebyly poskytnuty žádné relevantní připomínky
ke stanovám. Prostor  pro komentáře a připomínky budou mít  zástupci jednotlivých ZO ještě v
diskusi na toto téma na konferenci.

Dále byla diskutována příprava setkání včelařských kroužků mládeže. Stalo se již tradicí, že se
VKM našeho okresu snaží každým rokem potkat na neformálním setkání plného aktivit. Letos na
jaře k tomu dojít nemohlo, a tak se po uvolnění opatření naplánovalo setkání na sobotu 22. srpna v
Hrachově u Sedlčan. Předpokládaný počet dětí bude 40 – 50. Na přípravě letošního setkání se
podílí  zejména př.  P.  Petrák,  F.  Hlaváček a M. Dvořák.  Právě v prostorách,  kde pracuje  jeho
kroužek včelaříků se setkání bude letos konat. Část věcí je již zajištěna (prostory, pitný režim, část
odměn),  ale je  třeba ještě nějaké finance například na občerstvení.  Existuje snaha získat  jistý
finanční  obnos od centrály  ČSV, nicméně, pokud snaha nebude úspěšná,  POV ČSV Benešov
přislíbilo akci finančně podpořit.

(Zpracovala Hanka Chmelová)

                                                

          František Hlaváček                                                            

          Předseda  OO ČSV Benešov                                                                              

                                       


