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Na stráni 996/3, 742 35 ODRY
http://zo-csv-odry.webnode.cz
zoodry@vcelarstvi.cz
ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE, 2016-03-06, v Jakubčovicích nad Odrou
1. Zahájení, přivítání hostů a členů ZO
2. Programem schůze byl schválen
3. Volba mandátní a návrhové komise byla členy schválena.
- předsedkyně: Schupfer Vladimíra, členové: Lelek Miroslav, Šustek Zdeněk
4. Kontrola usnesení z výroční schůze v roce 2015
- všechny úkoly z usnesení výroční schůze konané v r. 2015 byly splněny
- bod 4.7 podzimní léčení – Gabonové desky nebyly včelaři navráceny zpět jak bylo ujednáno
5. Zprávu o činnosti základní organizace za rok 2015 přednesla předsedkyně Ondřejová Kristýna,
DiS.
6. Zprávu o hospodaření základní organizace za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016 přednesl
pokladník Švarc Josef. Návrh rozpočtu na rok 2016 byl schválen
7. Zprávu kontrolní komise za rok 2015 pro neúčast předsedy KK, MUDr. Petržely Milana, přednesl
člen KK, Kasáček Karel
- kontrolní a revizní komise za rok 2015 neshledala žádné pochybení v ZO Odry
- všichni tři členové komise (př. MUDr. Petržela, př. Szilva, př. Kasáček) odstoupili z funkcí
8. Zpráva o nákazové situaci byla přednesena nákazovým referentem Štebkbauerem Jiřím
- členové byli seznámeni s výsledky vyšetření včelstev na Varroazu
- výsledky vyšetření na mor včelího plodu nejsou kompletní, žádost byla podána se 103 vzorky,
laboratoř SVÚ Olomouc vyšetřila jen 61 vzorků, 42 vzorků zůstalo nevyšetřeno – důvod: „ztráta
v laboratoři“
- dle nařízení MUDr. Charvátové z KVS je nutno odevzdat nové vzorky z nevyšetřených stanovišť
– dotyční členové budou kontaktováni nákazovým referentem
- členové byli seznámeni s obnovou technického zařízení: 4 ks vyvíječe (př. Slováček, př.
Lukašík, př. Šenk, př. Bača) a 1 ks kompresoru (př. Schupferová)
- členové byli seznámeni s nákupem a rozdělením acetonu pro podzimní ošetření aerosolem
- členům byl nabídnut kurz použití aerosolové techniky, 3.9.2016, VÚV Dol – ZO hradí kurzovné
a cestovné
- nákazový referent Štebkbauer Jiří odstoupil z funkce, zároveň přislíbil vykonávat práci
nákazového referenta do 31.12.2106
9. Zprávu o činnosti VKM Kančí hory podala vedoucí kroužku Ondřejová Kristýna, DiS.
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10. Proběhla volba kontrolní komise, důvěrníků a nákazového referenta
- př. Šustek Zdeněk odstoupil 23.4.2015 z funkce člena výboru, nebylo třeba volit náhradníka
- nově zvolená kontrolní komise – předseda: př. Štekbauer Jaroslav, členové: př. Drexler Jiří, př.
Ambrož Martin
- byl zvolen nový důvěrník pro obvod Spálov: př. Till Tomáš
- byl zvolen nový důvěrník pro obvod Odry: př. Horníčková Anna
- byl zvolen nový nákazový referent: př. Švec Josef
11. Informace o přijetí nových členů, ukončení členství
- jednatel nechal podepsat průkazky novým členům: Ryparová Elena, Kořenková Zuzana,
Kazimír Jiří, Moravec Petr, Pastorek Ladislav
- důvěrníci následně předají novým členům hotové průkazky
- členství ukončili: Kasáček Karel, Ladňák Vendelín, Mička Milan, Schinzel Ottmar
12. Vyznamenání členů a ocenění
- předsedkyně předala Čestné uznání ZO Odry: Bazala Stanislav, Černický Zdeněk, Farda Alois,
Holiš Václav, Káňa Vlastimil, Klevar Jan, Paprskářová Terezie, Peňaz Jaromír, Sommer
Svatopluk, Szilva Julius, Tesař Václav, Weissmann Albín, Zima Jaromír
- místopředseda OO ČSV Nový Jičín, Ing. Jeřábek Vladimír, předal Čestná uznání okresu: Bača
Jaroslav, Paszko Alois, Rambousek Rostislav a dále předal vyznamenání Vzorný včelař:
Kasáček Karel
13. Členská schůze schválila změnu gratulací jubilantům již od 60 roku věku.
14. Plán činnosti pro rok 2016 přednesl jednatel Šenk Radim.
15. Vystoupení hostů
- starosta města Odry, Ing. Libor Helis, informoval členy o důvodu zamítnutí naší žádost o
umístění sídla na městském úřadě. Přislíbil, že se pokusí o kladné vyřízení, jak podané žádosti
o účelovou dotaci na refraktometry tak i naší druhé žádosti o umístění sídla na adrese
Komenského 517, Odry
- místopředseda OO ČSV Nový Jičín, Ing. Jeřábek Vladimír, informoval členy o návrhu na vznik
nového spolku včelařů Moravy a Slezska – OO ČSV Nový Jičín se do ustavování nového
spolku nepřidává, informuje včelaře se zájmem o účast ve novém spolku o možnosti „dvojího
členství“. Dále informoval o přípravě krajské dotace na obnovu 3-10 úlů starších více jak 15 let.
Zmínil se o kauze Včelpo – antibiotika v medu, která významně poškodila dobré jméno ČSV
- referent odboru životního prostředí v Odrách, Petr Lelek, již tradičně upozornil členy na nutnost
podání hlášení o umístění včelstev na obecních úřadech v místě stanoviště včelstev. Díle
nabídnul pomoc s vyřizováním dotací na osazování včelařských významných rostlin, kulturní
akce, apod.
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- MUDr. Charvátová členy upozornila, na pravidla přesunování včelstev v, z a do ochranného
pásma
- Paní Andrea Lenochová členům představila knihu Apiterapie Léčení včelími produkty, Ing.
Štefana Demetera, CSc., kterou přeložila ze slovenštiny do češtiny, členové měli možnost si
tuto knihu i na místě zakoupit
16. Založení tradice včelařských potlachů, včelařská burza
- předsedkyně informovala o založení tradice včelařských potlachů, které se budou, zatím
nepravidelně, konat v Odrách, v Katovně, termín konání bude zveřejněn na web. stránkách a emailem. Včelaři se mohou scházet a diskutovat o různých včelařských tématech. Bylo
oznámeno datum a téma 1. včelařského potlachu: 18.3.2015, od 17 hodin v Odrách Katovně,
Informace ze semináře zdravotních referentů, Pavel Navrátil.
- členové měli možnost v průběhu schůze napsat své nabídky a poptávky včelařského zařízení a
produktů na kartičky nabídek a poptávek, tyto byly po skončení schůze uveřejněny na web.
stránkách ZO Odry
17. Členové byli informováni o odeslání 6 žádostí o účelovou dotaci na celkem 13 refraktometrů, na
tyto obce: Heřmanice u Oder, Heřmánky, Jakubčovice n./Odrou, Luboměř, Spálov, Odry.
18. Místopředseda, př. Král, informoval členy o web. stránkách ZO Odry, na kterých najdou aktuality
z včelařského dění v naší organizaci. Požádal členy o jejich návrhy o doplnění web. stránek
http://zo-csv-odry.webnode.cz
19. Diskuze k předneseným zprávám
- předsedkyně, př. Ondřejová, pozvala členy na „XIV. NÁRODNÍ VČELAŘSKOU POUŤ, 21. – 22.
května 2016, sv. Hostýn“
- MUDr. Charvátová navrhla, aby ZO zakoupila pro členy, kterým nebylo provedeno vyšetření
MVP podložky s varrooa zasíťováním
- předsedkyně, př. Ondřejová, oznámila členům, že směsné vzorky měli se budou odevzdávat do
zakoupených kelímků, ty bude rozdávat nákazový referent důvěrníkům 15.9.2016 na výborové
schůzi. Členové je pak obdrží od svých důvěrníků spolu se štítkem a gumičkou pro upevnění
krycí textilie při vyplácení dotace 1D
- př. Šimíčka, který doporučil nahlásit stanoviště včelstev obecnímu úřadu pouze v případě
změny stanoviště
(Poznámka: z CISu se dají hlášení exportovat podle katastrů hromadně)
- př. Blaťák připomínkoval nedostatečnou výši dotace okresu v hodnotě 1 000,- Kč/úl. Pro
drobné chovatele je zakoupení 3 úlů za tuto dotaci neúnosné a nebudou mít zájem staré
úly měnit.
20. Členská schůze schválila usnesení
21. Předsedkyně ukončila schůzi
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Zapsal:
Radim Šenk
jednatel ZO
V Odrách, 2016-03-06
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