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ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 2016-02-18, v Jakubčovicích nad Odrou
1.

Nepřítomni: př. Bača Jaroslav, Večeřa Marek, Klevar Jan, Navrátil Pavel

2.

Plán činnosti ZO pro rok 2016
byla provedena změna místa konání výborových schůzí - v Katovně v Odrách
výroční schůze se bude konat na obvyklém místě – Hospoda U zvoničky v Jakubčovicích nad Odrou
do plánu byla vsunuta nová schůze výboru 8.09.2016, v Katovně v Odrách
schůze výboru s důvěrníky se v září posouvá na 15.09.2016, v Katovně v Odrách

3.

Předání tiskopisů k objednání léčiva a nahlášení stavu včelstev k 1.5.2016
jednatel předal tiskopisy přítomným důvěrníkům, nepřítomní je mají k vyzvednutí u jednatele
tiskopisy Objednávka léčiva – odevzdají důvěrníci vyplněné na výroční členské schůzi 6.3.2016 nákazovému referentovi,
který odešle objednávku OO ČSV
pokladník navrhl důvěrníkům, pokud mají svůj vlastní bankovní účet, můžou souhrnné platby vybrané od členů, např. za
léčivo, odeslat pokladníkovi bezhotovostně, převodem na účet. Není nutné jakékoli platby předávat pokladníkovi v
bankovkách tzv.cash. Tento způsob mohou využít i samotní členové, pokud u nich nastane potřeba něco uhradit. Veškeré
bližší informace podá pokladník př. Švarc

4.

Stanovisko výboru ke vzniku Včelařský spolek Moravy a Slezska, z.s.
v případě individuálního zájmu, může být člen ČSV současně i členem budoucího Včelařského spolku Moravy a Slezska.
Členové byli informováni, že spolek ještě nebyl registrován ve spolkovém rejstříku.

5.

Stav předání směsných vzorků k vyšetření/výsledky
nákazový referent sdělil každoroční problém s odevzdáním vzorků – nevhodné obaly, popisky. Předsedkyně podala
návrh na nákup jednotných plastových kelímků a gumiček – nákup 150 kelímků zajistí předsedkyně. Návrh byl schválen.
Nákazový referent vytiskne z CISu štítky na samolepky, dá je na kelímky a předá důvěrníkům, ti je předají členům při
vyplácení dotace 1D.
výsledky vyšetření na mor včelího plodu nebyly dodány kompletní, jednatel řeší s laboratoří nápravu

6.

Objednávka acetonu, léčiva
zakoupený aceton předán nákazovému referentovi, ten jej spolu s léčivem předá důvěrníkům do menších vhodných
nádob – plechovky, skleněné lahve.
nabídnout členům Kurz použití aerosolové techniky k ošetření včelstev proti varroaze, pořádá VÚ Dol 3.9., ZO hradí
kurzovné, cesťák a stravné

7.

Stav reklamace filtrů do polomasek k ošetřování aerosolem
zástupce jednatele obdržel chybějící filtry, zahájí reklamaci
předsedkyně navrhla koupit v roce 2017 další polomasky pro pomocnou sílu, využít k tomu žádosti o dotaci obcí

8.

Obsazení funkcí ZO (KK, důvěrníci, výbor)
obsazení funkcí v období mezi jednotlivými schůzemi výboru se nezdařilo, navržení členové se vyjádřili záporně
návrhy kandidátů a volba do funkcí proběhne na výroční členské schůzi
př. Švarc vysvětlil důvěrníkům, co obnáší funkce v KK
př. Peňaz a př. Klevar končí ve funkci důvěrníka
výbor zůstává ve stávajícím složení

9.

Návrh na změnu věcných darů jubilantům, stanovení jubilanta od 60. let
byl podán návrh zařadit mezi dary současnou včelařskou literaturu, včelařské produkty
věcné dary se budou nadále předávat po domluvě důvěrníka s jubilantem v hodnotě 300 Kč.
CIS nabízí gratulace jubilantům již od 60 let. Výbor se usnesl na gratulacích a darech pro „šedesátníky“. Důvěrníkům byl
předán seznam jubilantů pro rok 2016.
předsedkyně konzultovala s důvěrníky jednotlivé návrhy na čestná uznání za dlouholeté členství pro letošní jubilanty,
kteří jsou členy přes 20 let
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10. Návrh na změnu místa konání schůzí výboru
důvěrníci byli seznámeni s rozhodnutím výboru změnit místa konání výborových schůzí, viz bod 2
důvodem je přenesení místa setkání do Oder, nabídka technického a přednáškového zázemí nového místa
11. Přijetí nových členů/ukončení členství
výbor schválil přijetí nových členů: Ryparová Elena, Kořenková Zuzana, Kazimír Jiří
členství ukončili tito členové: Kasáček Karel, Ladňák Vendelín, Mička Milan, Schinzel Otmar
na schůzi byla jednateli předána přihláška o řádné členství dříve neorganizovaného př. Pastorek Ladislav
12. Webové stránky ZO Odry
místopředseda požádal důvěrníky o zpětnou vazbu na prozatímní stav nového webu, návrhy, nápady, doplnění, články,
fotografie, apod.
webové stránky se obohatí o kontakty, účet ZO a historii usnesení
13. Granty od městského a obecných úřadů 2016
podávání žádostí je v procesu, zbývá obec Heřmánky, od které jsme nedostali vyžádaný formulář
14. Informace ze semináře zdrav. referentů
neproběhlo z důvodu nepřítomnosti př. Navrátila, předsedkyně osloví př. Navrátila, aby stanovil náhradní termín, nejlépe
v březnu
15. Diskuze
předsedkyně navrhla, že při výroční členské schůzi uspořádá včelařskou burzu – formou nástěnky s nabídkami a
poptávkou členů. Členové poptávající nebo nabízející včelařské komodity vyplní připravené letáčky, tyto budou následně
rozeslány elektronicky e-mailem a vyvěšeny na webu ZO. Členové mohou své nabízené předměty také přímo donést na
schůzi, pokud to charakter nabízené věci dovolí v rámci jednoho stolu/koutku v sále
jednatel byl osloven p. Lenochovou, překladatelkou knihy Apiterapie - léčení včelími produkty, autorem je Ing. Štefan
Demeter, CSc. Ráda by tuto knihu prezentovala na členské schůzi 6.3.2016. Výbor se rozhodl věnovat paní Lenochové
prostor k prezentaci v programovém bloku „vystoupení hostů“ – jednatel bude p. Lenochovou o této skutečnosti
informovat
předsedkyně navrhla založení tradice tzv. „Včelařské potlachy“ = Neformální setkávání včelařů a zájemců o včelaření na
různá včelařská témata. (např. Informace ze semináře zdravotních referentů, První pomoc při bodnutí včelou, Podzimní
ošetření včelstev fumigací a aerosolem, Pro začínající včelaře…). Pořádaných v Odrách v „Katovně“, od 17 hodin. Data
jednotlivých setkání budou upřesňována e-mailem, na webu a facebooku ZO ČSV
Závěr
Zapsal Radim Šenk, jednatel ZO
V Odrách 2016-02-21
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