Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Odry
Komenského 517, 742 35 ODRY
http://zo-csv-odry.webnode.cz
zoodry@vcelarstvi.cz

ZPRÁVA o činnosti ZO Českého svazu včelařů ODRY, za rok 2016
Vážené přítelkyně a přátelé včelaři, vážení hosté!
Vítám vás na dnešní výroční schůzi naší základní organizace a chci vás seznámit s činností
organizace za uplynulý rok 2016.
V roce 2016 se výbor scházel v souladu s plánem činností a i nad rámec tohoto plánu, aby
zajišťoval potřeby včelařů a úkoly, uložené nadřízenými a státními organizacemi. Plán činnosti byl
rozšířen o novou schůzi výboru 8.09.2016, následující schůze výboru s důvěrníky se v září posunula
na 15.09.2016, což se shodovalo s datem odevzdání příloh k žádosti 1.D. jednateli, důvěrníci tak mohli
učinit přímo na schůzi. Ráda bych na tomto místě nahlas a srozumitelně poděkovala všem členů výboru za
jejich celoroční zapojení a vytrvalost.
Loňský rok byl extrémní především ve velkých teplotních výkyvech. Přestože počasí bylo vrtkavé,
tak chovatel, který vedl svá včelstva vhodným způsobem, nezaznamenal na nich velké odlišnosti od
běžného průměru. Na doložení stavu několik čísel – viz jednotlivé grafy a tabulky:
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K 5. 8. 2016 byla dokončena registrace naší základní organizace u rejstříkového soudu jako
„Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Odry“.
K výše zmíněné registraci se také váže změna sídla naší ZO. Z praktických důvodů, jsme měli
zájem dříve vázané sídlo na adresu jednatele ZO, přenést na adresu budovy města. Čímž bychom omezili
změny adres sídla ZO vázané na personální změny ve funkci jednatele. Původní žádost o umístění sídla
ZO na Městském úřadě Odry byla Radou města zamítnuta. Následně na to tedy byla do Rady poslána nová
písemná žádost o umístění sídla na adrese Komenského 517 v Odrách, která také náleží do majetku města
Odry. Rada města Odry schválila sídlo ZO ČSV Odry v budově Střediska volného času na ulici Komenského
517 v Odrách. Pro listovní komunikaci budeme nadále využívat doručovacích adres funkcionářů ZO,
případně si domluvíme vyzvedávání listovních zásilek ve Středisku volného času.
Z důvodu opakovaného podání žádosti o sídlo ZO v budově města došlo k časovému prodlení a
veškerá ostatní písemná dokumentace, která byla součástí registrace spolku se stala neplatnou. Bylo ji
nutné tuto obnovit spolu s novým registračním listem až po rozhodnutí rady města a volbě nové KK na
Výroční členské schůzi. Tím se procedura registrace prodloužila.
V roce 2016 jsme přenesli místo konání výborových schůzí do Katovny (Odry) z důvodu
nabídky technického a přednáškového zázemí pro konání pracovních schůzí. Jelikož se však ukázalo, že
nabízené internetové připojení, které mnohdy usnadní vyřízení administrativy přímo na schůzi, není
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k dispozici a některým funkcionářům prostředí Katovny nevyhovuje, přesouváme schůze výboru po dohodě
se Střediskem volného času na adresu Komenského 517, Odry, sídla naší ZO. Včelařská setkání se nadále
budou konat v Katovně a výroční členská schůze v Jakubčovicích U Zvoničky.
Jarního Plenárního zasedání Okresní organizace ČSV Nový Jičín, 29.2.2016 se zúčastnila
předsedkyně a jednatel. Podzimního aktivu Okresní organizace ČSV Nový Jičín, 21. 11. 2016 se účastnila
předsedkyně s pokladníkem. Usnesení z obou schůzí byla rozeslána členům e-mailem.
V poměru 3:1 odsouhlasili členové výboru na schůzi 8.9.2016 záměr zřízení Živnostenského
oprávnění a koncese k prodeji alkoholu pro ZO ČSV Odry. Pro účely pořádání veřejných akcí jako je
včelařský ples, účast na obecních jarmarcích apod. Nezbytnou záštitu způsobilé osoby (nutné vzdělání v
oboru gastronomie nebo 6 letá praxe), zajistí řádná členka př. Veronika Králová, která podmínky splňuje. K
založení oprávnění se vázal jednorázový správní poplatek 1 000 Kč. Pokud včelaři využijí možnosti pořádat
kulturní a společenské akce pod záštitou ZO, budou ze zisků hradit tvorbu a podání daňového přiznání.
Daňové přiznání za daný rok se podává do března následujícího roku na FÚ.
Na základě připomínek členů se výbor na schůzi 21.4.2016 rozhodl podat na Krajskou veterinární
správu SVS pro Moravskoslezský kraj „Podnět k šetření na 4 stanovištích“. Podnět byl odeslán na SVS
doručen 21.9.2016. Obsahem podnětu byla důvodná domněnka, že uvedená stanoviště nejsou dostatečně
zajištěna proti bloudícím rojům a slídícím včelám. (Prázdný úl s dílem, nezabezpečený proti zalétávání včel
je považován z hlediska prevence šíření nebezpečných nákaz za potenciální riziko případného šíření
nákazy, která mohla být příčinou úhynu původního včelstva.) Veterinární inspektorka MVDr. Jana
Charvátová provedla po předchozím ohlášení ve dnech 11.10., 1.11., 9.11. místní šetření na stanovištích
včelstev chovatele Martina Kobzy, Milana Mičky a Miroslava Tyče s těmito výsledky: „na stanovišti CZ
89819678 česna prázdných úlů byla zabezpečena proti zalétnutí; na stanovišti CZ 89409325 se
nenacházejí žádná včelstva ani úly; Na parcele c. 955/4 v k.u. Kamenka se nachází kočovný vůz, ve kterém
nejsou žádná včelstva ani úly, nejsou zde podmínky pro usazení včelstev; na stanovišti CZ 89737116 se
nenacházejí žádná včelstva ani úly. Chovatelé tedy neporušili ustanovení §138 odst. 2 vyhlášky 299/2003
Sb., kde jsou uvedena preventivní opatření proti moru a hnilobě včelího plodu - mimo jiné v písm. d)
zamezení přístupu včel do neobsazených úlů a včelího díla.
Na výborové schůzi 18.2.2016 si nákazový referent př. Jiří Štekbauer postěžoval na každoroční
problém s odevzdáváním vzorků zimní měli – nevhodné, nesouměrné obaly, které se špatně štosují a
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nevyhovující popisky vzorků. Byl přijat návrh předsedkyně na „sjednocení vzorků“ – nákup 150
jednotných plastových kelímků a gumiček. Tyto byly předány chovatelům skrz důvěrníky. Nákazový referent
měl vytisknout z CISu štítky na samolepky a předat je důvěrníkům – neproběhlo.
Výsledky vyšetření zimní měli na mor včelího plodu nebyly dodány kompletní, chyběla část Oder,
a část Luboměře – 42 vzorků zůstalo nevyšetřeno – důvod: „ztráta v laboratoři“. Pochybení bylo na straně
laboratoře SVÚ Olomouc. Za tímto účelem byly objednány jednorázové podložky na dodatečný rozbor
měli na MVP. Výsledky pro celu naši ZO byly negativní.
12.1.2016 bylo objednáno 25 l čistého acetonu. Př. Švarc aceton dovezl, zaplatil a předal
nákazovému referentovi, který tento předal důvěrníkům do jejich obvodů.
Př. Lackovič úspěšně dokončil vleklou reklamaci 11 filtrů do polomasek zakoupených
v internetovém obchodě „Včelařské potřeby JaHan s.r.o.“ Tyto filtry byly inzerovány jako „respirátory k
aerosolování". Zakoupené filtry však nesly označení (F8-002) P2. V příbalových letácích VÚ Dol k Varidolu
a v návodu k použití vyvíječ aerosolu VAT-1a je uvedeno, že včelaři obsluhující VAT-1a musí být vybaveni
respirátorem s chemickou vložkou A1. To však výše uvedené filtry nesplňovaly. Filtry s označením (F8-002)
P2 nebyly účinnou ochranou včelaře obsluhujícího VAT-1a s acetonem a varidolem. Filtry byly po vleklé emailové komunikaci prodejcem nahrazeny za filtry s označením A1 F8-11.
Výbor se rozhodl požádat v roce 2016 o účelovou dotaci na zakoupení 13 refraktometrů od obcí:
Heřmanice u Oder, Heřmánky, Jakubčovice nad Odrou, Luboměř, Odry, Spálov. Našim záměrem bylo
pořídit jeden refraktometr pro každý obvod spravovaný jedním důvěrníkem. Vzhledem k pořizovacím
nákladům a potřebě určité odborné znalosti pro obsluhu pořízeného přístroje byli naši včelaři proškoleni
v rámci Včelařského setkání 21.10.2016 v Katovně, Odrách. Proškoleni byli předně včelařští důvěrníci,
kteří mají ve svém obvodu refraktometr ve správě. Účelovou dotaci poskytly obce Heřmanice u Oder 1000
Kč, Jakubčovice nad Odrou 1000 Kč, Luboměř 2100 Kč, Spálov 2100 Kč, Odry 10000 Kč. Obec Heřmánky
naši žádosti nevyhověla. Zakoupeno 13 a předáno členům bylo 12 refraktometrů, 1 refraktometr je možné
stále vydat oproti předávacímu protokolu, v současnosti je v držení jednatele př. Šenka.

Místopředseda př. Tomáš Král úspěšně zažádal o grant města Odry na včelařská setkání. Město
Odry poskytlo na tento záměr 3000 Kč.
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Na výborové schůzi 18.2.2016 předsedkyně navrhla založení tradice tzv. „Včelařských potlachů“ =
Neformálních setkávání včelařů a zájemců o včelaření na různá včelařská témata. První „Potlach“ se konal
18. března 2016, od 17 hodin, v Odrách, v Katovně, na téma: Informace ze semináře zdravotních referentů.
Přednášel př. Pavel Navrátil, delegát naší ZO vyslaný na seminář. Myšlenku setkávání včelařů uchopil a
dále rozvedl místopředseda př. Tomáš Král a následně uspořádal 2 „Včelařská setkání“. První se konalo
v pátek 21. 10. 2016, od 16.00 hod., v Katovně, Odry na témata: „Jak můžeme ovlivnit krajinu kolem sebe“
– Ing. Petr Lelek, Mgr. Jíří Schindler, „Jak správně léčit aerosolem“ – Vladimíra Schupfer, „Refraktometr –
jak jej správně používat“ – Kristýna Ondřejová, DiS. Druhé se konalo v pátek 2. 12. 2016 od 16.00 hod.,
v Katovně, Odrách, na témata: „Medovina“ – Petr Zátopek, „Ochutnávka výrobků z včelích produktů“.
Nová členství: Zálešáková Ilona, Válek František, Šustek Daniel, Pšenčík Lubomír, Ondřej
Miroslav, Ondřej Martin, Laufek Martin, Jarošová Vendula, Špůrek Milan, Kučerková Katřina
Ukončená členství: Kučerka Petr, Paprskářová Terezie, Szilva Julius, Szilvová Eva
Úmrtí: Šustek Zdeněk, Holas Zdeněk
Byl projednán a přijat návrh zařadit mezi každoroční gratulace již jubilanty oslavující 60 let, tak
jak to uvádí CIS. Doposavad se v naší ZO gratulovalo jubilantům až od 65 roku věku.
V roce 2016 byl schválen návrh na vyznamenání dlouholetých členů (víc jak 20 let v ZO) u
příležitosti jejich životního jubilea. Následně na to byli vyznamenáni tito členové:
Čestné uznání okresu: Bača Jaroslav, Paszko Alois, Rambousek Rostislav,
Vzorný včelař: Kasáček Karel
Čestné uznání ZO: Bazala Stanislav, Černický Zdeněk, Farda Alois, Holiš Václav, Kaňa Vlastimil,
Klevar Jan, Paprskářová Terezie, Peňáz Jaromír, Sommer Svatopluk, Szlilva Julius, Tesař Václav,
Weissmann Albín, Zima Jaromír
Př. Schupfer byla vyslána na kurz použití aerosolové techniky 3.9.2016, VÚV Dol. O obsahu
kurzu informovala na Včelařském setkání 21.10.2016 v Katovně, Odrách.na kurz uživ. aerosolových
vyvíječů 31.10.2015 do VÚV Dol.
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V roce 2016 proběhla kontrola vyvíječů u př. Kobzy, Schupfer. Oba vyvíječe zesnulého př. Šustka
budou zkontrolovány po převedení na nového uživatele – př. Daniela Šusteka – v roce 2017. Vyvíječ (VATOC), př. Jaroslava Bači, byl vyřazen z evidence z důvodu neopravitelnosti stroje.
Obsazení funkcí v období mezi jednotlivými schůzemi výboru se nezdařilo, navržení členové se
vyjádřili záporně. Návrhy kandidátů a volba do funkcí důvěrníků a KK proběhla na výroční členské schůzi
- 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 (nahradil ve funkci př. Klevara Jana)
- byl zvolen nový důvěrník pro obvod Odry: př. Horníčková Anna (nahradila ve funkci př. Peňaze
Jaromíra
- byl zvolen nový nákazový referent: př. Švec Josef (nahradil ve funkci př. Štekbauera Jiřího)
Na podnět př. Josefa Lukašíka, byl během roku vytvořen nový obvod v naší ZO, obsahující členy
z Heřmánek a Vítkova, důvěrníkem byl ustanoven př. David Lukašík.
Poděkování patří př. Josefu Švarcovi, pokladníkovi naší ZO za zajištění přechodu na nový
bankovní účet u Fio banky, vzniklý k 22.9.2016. Na původním účtu u ČSOB nám byly účtovány poplatky
za bankovní transakce. Což by při plánovaném přechodu na bezhotovostní styk s našimi členy činilo nemalé
každoroční náklady. U Fio máme, jak vedení účtu, tak všechny tuzemské transakce zdarma. V roce 2017
plánujeme uskutečnit zásadní přerozdělení dotace 1.D. členům bezhotovostně. Žádáme členy o sdílení
svých bankovních údajů, abychom takto mohli učinit.
Vedoucí VKM Kančí hory (př. Kristýna Ondřejová) zajistila každoroční obnovu registrace
kroužku, školní rok 2016/2017 zahájil kroužek 8.9.2016 v počtu 6 členů.
Předsedkyně navrhla na výborové schůzi 18.2.2016 uspořádat že při výroční členské schůzi
včelařskou burzu – formou nástěnky s nabídkami a poptávkou členů. Členové poptávající nebo nabízející
včelařské komodity vyplnili připravené letáčky, tyto byly následně rozeslány elektronicky e-mailem a
vyvěšeny na webu ZO. Členové mohli své nabízené předměty donést také přímo na schůzi. První zájem o
tuto nabídku byl spíše vlažný. Pravidelné organizace burzy na včelařských akcích a následného zpracování
nabídek a poptávek se ujal místopředseda př. Tomáš Král.
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Místopředseda př. Tomáš Král navrhl a vytvořil webové stránky ZO Odry (http://zo-csvodry.webnode.cz/). Tyto stránky se během roku 2016 formovaly a jsou stále otevřené vašim podnětům pro
doplnění a vyladění. Nově byly stránky aktualizovány o Telefonické kontakty důvěrníků, seznam Vyvíječů,
Refraktometrů a Kompresorů se jmény jejich provozovatelů. Dále místopředseda zřítil Facebookový profil
ZO (https://www.facebook.com/zocsvodry/).
V roce 2016 nám v Oderském a Heřmanickém zpravodaji vyšlo několik článků, především o
aktivitách VKM Kančí hory, ale také o Luboměřské drakiádě, Včelařském plese a Včelařských setkáních.
V roce 2016 nám vyšly 3 články v časopise Včelařství. O aktivitách oderských včelařů informujeme také na
internetu a sociálních sítích.
V uplynulém roce jsme se zasadili o doplnění většiny kontaktních údajů našich členů. Současnosti
nám chybí telefonní kontakt na 6 členů a e-mailová adresa na 36 členů evidovaných v CIS. Obracím
se na vás s opakovanou žádostí, pokud máte k dispozici elektronickou poštovní adresu, abyste nám ji
sdělili. Možností je několik: dnes, zde, u stolu prezence leží vaše seznamy s kolonkou pro emailovou
adresu, nebo nám z klidu domova napište přímo z vaší e-mailové adresy na svazový e-mail
zoodry@vcelarstvi.cz. Budete pak dostávat komplexní informace a dokumenty z naší organizace a také
pozvání na včelařské akce.
Závěrem chci upřímně poděkovat našim včelařům ve funkcích a to především důvěrníkům, kteří se
ve svém osobním čase věnují zajišťování úkolů, zabezpečují ošetření včelstev, získávají od nás včelařů
podklady pro dotace a výkazy. Můj dík patří také kolegům z výboru za aktivní přístup a vytrvalou práci pro
naši základní organizaci Odry.
Přeji všem, aby se nám v letošním roce dařilo a měli jsme radost nejenom z našich včeliček a jejich
výborného zdravotního stavu, ale i z výnosů.
Kristýna Ondřejová, DiS.
předsedkyně ZO ODRY
V Kamence, 2017-03-01
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