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

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU S DŮVĚRNÍKY 2017-03-30, v SVČ Odry
1.
2.

Nepřítomni: př. Jarošová Vendula, Lev Jaromír, Malý Vladimír, Šenk Radim, Dlabaja Zdeněk, Lukašík David
Host: př. Kořenková Zuzana, Pšenčík Lubomír
Kontrola plnění úkolů ze schůze výboru s důvěrníky 16.2.2017
- téměř všechny úkoly splněny, nadále však trvá:
př. Pavel Navrátil
 Zajistit hladký průběh výběru směsných vzorků na výroční členské schůzi v roce 2018.
př. Kristýna Ondřejová
 Zažádat o dotaci na polomasky s filtry A1 F8-110 obce Odry, Heřmanice u Oder, Spálov, Luboměř, Heřmánky,
Jakubčovice nad O. do 30.6.2017.
př. Radim Šenk
 zajistit podpisy předsedkyně a místopředsedy na tiskopis „13.a Plná moc k zacházení s veterinárními léčivy“ a
tiskopis „13.b Plná moc k podání žádosti o náhradu nákladů“, týkjící se včelařů z obcí Luboměř, Dobešov,
Veselí u Oder a odeslat na OO ČSV NJ
Výbor:
 Aktualizovat osobní údaje a bankovní spojení členů, z přílohy žádosti dotačního programu 1.D. Září 2017.

3.

Předložení stavu vyzimovaných včelstev k 1. 5. 2017
- neodevzdal: př. Lev Jaromír, Dlabaja Zdeněk

4.

Předložení objednávek přípravků pro tlumení varroázy
- neodevzdal: př. Lev Jaromír, Dlabaja Zdeněk
 př. Navrátil Pavel se s těmito důvěrníky spojí telefonicky, dohodne nápravu

5.

Informace zemědělských společností o ošetřování plodin
- e-mailem jsme obdrželi a následně rozeslali všem členům, kteří s námi sdílí své e-mailové adresy oznámení ing.
Josefa Kováře, kt. hlásil aplikaci přípravkem Nurelle Dplikovat v katastrech Mankovice, Vražné u Oder.
- předsedkyně telefonicky ověřila a potvrdila informaci o zdržení předání údajů o stanovištích včelstev ze strany MěÚ
Odry zemědělcům. Byla přislíbena okamžitá náprava stavu.
 př. Ondřejová Kristýna: kontaktovat e-mailem agronoma Agro Odersko a.s. ve věci zaslání Oznámení aplikace
přípravku dotčeným chovatelům včel.

6.

Předání informace o jarním ošetření včelstev na KVS, OO ČSV
- léčení je stále v procesu, až bude provedeno na všech dotčených stanovištích,
 př. Navrátil Pavel odešle potřebnou dokumentaci KVS a OO ČSV NJ a informuje o splnění úkolu výbor ZO

7.

Diskuse
- přijetí nového člena př. Jaroše Jaroslava
- př. Král Tomáš podal úspěšnou žádost o grant města Odry, v prvním grantovém kole roku 2017, naší ZO bylo
schváleno 8 000 Kč z 11 600 požadovaných a to na Včelařská setkání 2017 - Spotřební materiál, kancelářské
potřeby, propagační materiály, literatura, cestovné, pronájem nebytových prostor, poštovní služby
- př. Pšenčík Lubomír navrhl vyslat za ZO jednoho zájemce na Kurz opravářů vyvíječů aerosolu do VÚVč Dol sobota 2. září 2017 - Úspěšné absolvování kurzu je podmínka pro získání oprávnění od VÚVč, jakožto výrobce, k
provádění autorizovaných oprav a testování výkonu přístrojů VAT. Kurz se pořádá při vyšším počtu zájemců než
deset. Přihlášeným potvrdí VÚVč konání do 15. srpna. Kurzovné neplatí Ti, co se zavážou k opravám pro svou ZO.
ZO uhradí náklady spojené s dopravou na/z místo konání kurzu. Zájemci hlaste se u př. Pšenčík Lubomír (náhradník
na funkci jednatele)
- byla probrána problematika změny Nastavení příspěvků ZO ČSV Odry. Příspěvky plynoucí čistě ZO Odry jsou za
stávajícího nastavení „na včelstvo“, podle stanov ČSV, neuplatnitelné pro vybírání členských příspěvků od
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registrovaných členů. Je potřeba toto nastavení změnit s přihlédnutím na všechna dotčená finanční specifika naší
ZO. Pověřen přípravou finanční rozvahy byl pokladník př. Švarc Josef. Tuto rozvahu předloží k projednání výboru.
- př. Lackovič Petr podal návrh na vybavení ZO dvěma novými vyvíječi VAT-1a v roce 2017, jako náhradu za 2 ks
vyvíječe VAT-3/92, na které nejsou k dispozici náhradní díly a tudíž se již neopravují. Pokud jejich letošní kontrola
ukáže, že je již nelze dále používat, budou vyřazeny z evidence majetku ZO a zlikvidovány. V rámci účelného
hospodaření s majetkem organizace (máme v organizaci 13 ks aerosolových vyvíječů) předsedkyně zdůraznila
nutnost využívání tohoto majetku k podzimního ošetření včelstev aerosolem a důrazně proto žádá důvěrníky, aby
třetí podzimní ošetření zajistili ve svém obvodě formou aerosolu!
- př. Ondřejová Kristýna informovala přítomné o připravované účasti včelařského kroužku na akcích: 6.4. Velikonoce
v parku Odry, 7.4. Velikonoční jarmark Heřmanice u Oder, 9.4. Velikonoční jarmark v Jerlochovicích Dále zmínila
nabízející se možnost prezentace naší ZO Odry, formou ochutnávek, i prodejních, medu a jiných výrobků našich
včelařů na podobných obecních akcích. Toto však již sahá za možnosti včelařského kroužku! Proto se obracíme na
Vás členy včelaře, hledáme ochotné a schopné členy, kteří by ve spolupráci s př. Králem Tomášem (místopředsedou
ZO Odry) zajistili na obecních akcích prezentační stánek ZO Odry. Odloučená ZO Tošovice již tuto nabídku
využila v minulém roce a připravuje rozšíření své propagační činnosti.
- náhradníci na funkci jednatele – př. Kořenková Zuzana a Pšenčík Lubomír byli zahrnuti do e-mailové komunikace
výboru ZO
- př. Navrátil Pavel zmínil zájem některých včelařů o změnu přípravků aplikovaných při podzimním ošetření –
v současnosti se v naší ZO aplikuje nejčastěji přípravek VARIDOL s účinnou látkou amitraz, vhodný jak k fumigaci,
tak k aerosolování. V úvahu připadají tyto schválené přípravky:
a) s účinnou látkou tau-fluvalinát: MP 10 FUM aplikace fumigací; M-1 AER aplikace aerosolem
b) s účinnou látkou kyseliny šťavelové: OXUVAR – aplikace pokapáním nebo aerosolem; VARROMED –
aplikace pokapáním
Prví tři zmíněné přípravky nabízí ve svém prodeji standardně VÚVč Dol. Poslední dva zmíněné přípravky jsou jiného
výrobce, jsou schváleny, ale zatím není možné je na českém trhu koupit, internetové obchody pouze nabízí objednávky.
Dosavadní praxí naší ZO bylo zasílat hromadnou objednávku pro zajištění přípravků vydávaných, jak na předpis vet.
lékaře, tak volně prodejných skrze OO NJ, pak je nám automaticky zajištěna také dotace 70% z ceny těchto přípravků.
Nový nákazový referent př. Navrátil Pavel se bude v budoucnu problematikou objednávání přípravků k hubení roztoče
varroa zabývat a pokusí se současnou nabídku objednávaných přípravků upravit.
8.
Úkoly
př. Navrátil Pavel
 podat žádost o nákup 2 ks vyvíječů VAT-1a pro př. Peňaze Jaromíra a Malého Vladimíra, které budou sloužit
jako náhrada za 2 ks zastaralých vyvíječů VAT-3/92, které se již neopravují.
př. Pšenčík Lubomír
 evidovat zájemce o Kurz opravářů vyvíječů aerosolu, případně opakovaně informovat členskou základnu
s touto nabídkou
př. Švarc Josef
 připraví do 30.6.2017 finanční rozvahu Nastavení příspěvků ZO ČSV Odry s přihlédnutím k plánovanému
rozpočtu na rok 2017, záměru zvýšit funkcionářům ZO náhrady nákladů spojených s vykonáváním funkcí a
dalších finančních specifik naší ZO. Tuto rozvahu zašle výboru k projednání.
př. Král Tomáš
 připravit na prosinec, na obecní vánoční trhy, prodejní a propagační stánek ZO ČSV Odry.
př. Šenk Radim
 provede v termínu do 1.10.2017 plánovanou kontrolu 9 ks vyvíječů v držení: př. Šustek Daniel 2ks, Štekbauer
Jiří, Slováček Ladislav, Lukašík Josef, Bača Jaroslav, Šmatelka Jan, Peňaz Jaromír, Malý Vladimír
př. Štekbauer Jiří
 zaslat výboru (zoodry@vcelarstvi.cz) seznam, podle kterého byl v roce 2016 distribuován nakoupený Aceton
mezi členskou základnu
Zapsala Ondřejová Kristýna, předsedkyně ZO
V Odrách 2017-03-30
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