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 2017
V roce 2017 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 podzimní členskou schůzi 12.11.2017, která vyplynula z potřeby zvolit pro ZO zaškoleného
jednatele a nastavit výši členských příspěvků, které by odrážely návrh jarní výroční členské schůze na
stanovení odměn pro funkcionáře ZO, jako motivaci členů pro zapojení do funkcí v naší organizaci.
Podzimní členská schůze svou funkci splnila a naskytla možnost pro další rozvoj spolkové činnost, proto
jsme ji do plánu činnosti zařadili i do budoucna. Podzimní členská schůze se bude konat každý rok v jiné
obci v působnosti ZO Odry. Organizace a zajištění schůze se tak vždy ujíme skupina včelařů dané oblasti.
Na schůzi si včelaři osobně vyzvednou přiznanou dotaci 1.D a součástí bude i odborná přednáška.
Jarního Plenárního zasedání Okresní organizace ČSV Nový Jičín, 27.2.2017 v Šenově se
zúčastnila Kristýna Ondřejová a Pavel Navrátil. Podzimního zasedání Okresní organizace ČSV Nový Jičín,
30.11.2017 v Šenově se účastnila Kristýna Ondřejová se Zuzanou Kořenkovou a Ladislav Slováček.
Usnesení z obou schůzí byla rozeslána členům e-mailem. Aktivu zástupců ZO Moravskoslezského kraje
2.9.2017 v Sedlnici se účastnila Kristýna Ondřejová se Zuzanou Kořenkovou. Josef Švarc, Zuzana
Kořenková a Petr Lackovič se účastnili Školení pokladníků OO NJ 16.11.2017 ve Fulnek.
Ráda bych na tomto místě nahlas a srozumitelně poděkovala všem členů výboru a také ostatním
členům ve funkcích za jejich celoroční zapojení a vytrvalost.
Loňský rok byl extrémní především z důvodu velkých teplotních výkyvů během jara. To jistě pocítili
nejen včelaři ale i sadaři, zahrádkáři a zemědělci. Na doložení stavu několik čísel – viz jednotlivé grafy a
tabulky:
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V obvodech Luboměř, Dobešov, Veselí u Oder – odevzdávali v červnu včelaři vzorky měli na
vyšetření v období 90 dnů před ukončením ochranného pásma Moru včelího plodu – výsledky byly
negativní. V současnosti tedy není v územní působnosti naší ZO ochranné pásmo MVP.
Výbor se rozhodl požádat v roce 2017 o účelovou dotaci na zakoupení 11 polomasek (F8-002)
P2 a 22 filtrů A1 pro aerosolování od obcí: Heřmanice u Oder, Heřmánky, Jakubčovice nad Odrou,
Luboměř, Odry, Spálov. Záměrem bylo pořídit dva kusy polomasek pro osoby obsluhující aerosolový
vyvíječ. Finanční dotaci poskytly obce Heřmanice u Oder 1000 Kč, Jakubčovice nad Odrou 1500 Kč, Spálov
1500 Kč, Odry 5000 Kč. Obec Heřmánky naši žádosti opět nevyhověla. Obec Luboměř jsme o dotaci na
polomasky nežádali, jelikož jsme žádali o dotaci 5000 Kč na včelařský ples 2018.
Dále jsme ZO vybavili 1 vyvíječem VAT-1a, který byl finančně dotován z prostředků neinvestiční
dotace MZe ČR. A nahradil vyřazený VAT-3/92 uživatele Jaromíra Peňáze.
Místopředseda př. Tomáš Král úspěšně zažádal o grant města Odry na včelařská setkání 2107.
Město Odry poskytlo na tento záměr 8000 Kč.
Místopředseda př. Tomáš Král a následně uspořádal 4 „Včelařská setkání“.
23.3.2017 Včelařské setkání na téma: Nízkonástavkové včelaření, chov matek a tvorba nových včelstev
pomocí metody sběrných oddělků, přednášel Radek Hykl, penzion Staré Odry
13.4.2017 Včelařské setkání na téma: Racionalizace chovu včel, tvorba oddělků a jejich ošetřování v
průběhu sezóny, přednášel Jaroslav Juráň, Katovna Odry
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07.10.2017 Oderský medový den, „soutěž o nejlepší med Oderských vrchů“ + přednáška: Karel Lupa
12.11.2017 Včelařské setkání na téma: Nejnovější poznatky z oboru včelařství a jejich aplikace do praxe
včelaře, aneb jak mít zdravá a silná včelstva, přednášel Ladislav Procházka, Lidový dům Luboměř
Dále se uskutečnil:
21.5.2017 Zájezd na včelařskou pouť na sv. Hostýn
14.10.2017 Včelařská drakiáda Luboměř
9.12.2017 Prezentace ZO ČSV Odry a VKM Oderské vrchy v rámci Vánočního jarmarku v Odrách
Nová členství: Zálešáková Ilona, Válek František, Šustek Daniel, Pšenčík Lubomír, Ondřej
Miroslav, Ondřej Martin, Laufek Martin, Jarošová Vendula, Špůrek Milan, Kučerková Katřina, Dlabajová
Barbora, Dlabajová Martina, Šmatelka David
Ukončená členství: Kučerka Petr, Paprskářová Terezie, Szilva Julius, Szilvová Eva
Úmrtí: Šustek Zdeněk, Holas Karel, Mik Josef, Filip Karel, Foltin Vlastimil, Ondřej Miroslav, Malý
Jiří
V roce 2017 byli vyznamenáni tito členové:
Čestný odznak a titulu „Vzorný včelařský pracovník“ PRV ČSV: Slováček Ladislav
Čestné uznání ZO: Bača Václav, Březina Petr, D’Agnolo Rudolf, Dlabaja Zdeněk, Filip Karel, Foltin
Vlastimil, Hradílek Josef, Janča Jaroslav, Kobza Vladimír, Konrád Milan, Konrádová Emilie, Kubica Antonín,
Lhotský Jan, Malý Vladimír, Ondra Květoslav, Sommer Božislav, Šimíčková Jarmila, Šmatelka Vlastimil,
Štekbauer Jaroslav, Švarc Josef
V roce 2017 provedl opravář vyvíječů Radim Šenk plánovanou kontrolu vyvíječů VAT-1a př. D. Šustka,
L. Slováčka, J. Lukašíka, J. Bači, J. Šmatelky. Vyvíječ (VAT-OC) př. Šustek Daniel byl vyřazen z evidence
z důvodu neopravitelnosti stroje. Vyvíječe VAT-3/92 př. J. Peňaze a V. Malého vyřazeny z evidence
z důvodu neopravitelnosti strojů. O kontrole vyvíječe VAT-1a 13/115 J. Štekbauera mimo termín kontroly
nemáme záznam.
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V roce 2017 byli do funkcí ZO Odry zvoleni:
5.3. byla zvolena nová důvěrnice pro obvod Heřmanice u Oder-Kamenka: Vendula Jarošová (nahradila
ve funkci Vladimíru Schupfer)
5.3. byl zvolen nový referent pro tlumení včelích nákaz: Pavel Navrátil
7.9. náhradník Vladimír Malý odstoupil z řad náhradníků do výboru, taktéž odstoupil kandidát na funkci
jednatele Lubomír Pšenčík
12.11. nově zvolena jednatelka: Zuzana Kořenková (nahradila ve funkci Radima Šenka, za kterého funkci
jednatele prakticky vykonával v období od 5.3. – 12.11. Petr Lackovič)
Vedoucí včelařského kroužku mládeže Oderské vrchy (př. Kristýna Ondřejová) zajistila každoroční
obnovu registrace kroužku, školní rok 2017/2018 zahájil kroužek 7.9.2017 v počtu 12 členů. Kroužek je
registrovaným chovatelem jednoho včelstva, které je umístěno na zahradě Základní školy Heřmanice u
Oder. V roce 2017 získaly dvě členky našeho VKM 1. místo v oblastním kole Zlaté včely v Fryčovicích,
byla to Michaela Šusterová v mladší kategorii a Tereza Šusterová ve starší kategorii.
V roce 2017 nám v časopise Včelařství, Oderském a Heřmanickém zpravodaji vyšlo několik
článků, především o aktivitách včelařského kroužku, ale také o Luboměřské drakiádě, Včelařském plese a
Včelařských setkáních. O aktivitách oderských včelařů informujeme také na obecních vývěskách, v
místním rozhlase, na webové stránky ZO Odry (http://zo-csv-odry.webnode.cz/) a sociálních sítích,
Facebookový profil ZO je (https://www.facebook.com/zocsvodry/).
V uplynulém roce jsme se zasadili o doplnění naší evidence členů o čísla jejich bankovních účtů.
Současnosti nám chybí čísla bankovních účtů od 95 členů, e-mailová adresa na 28 členů a telefonní
kontakt na 5 členů evidovaných v CIS. Obracím se na vás s opakovanou žádostí, pokud máte bankovní
účet a 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 emailové adresy na svazový e-mail zoodry@vcelarstvi.cz. Budete pak dostávat komplexní informace a
dokumenty z naší organizace a také pozvání na včelařské akce.
Poděkování patří pokladníkovi Josefu Švarcovi a jednatelce Zuzaně Kořenkové za zajištění
převodu výplat dotace 1.D na bankovní účty 30 členů a výběru členských poplatků bezhotovostně
na účet naší ZO. V roce 2017 byly úspěšně podniknuty další kroky k plánovaném přechodu na
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bezhotovostní styk s našimi členy. U Fio banky máme, jak vedení účtu, tak všechny tuzemské transakce
zdarma, proto i nadále žádáme členy o sdílení svých bankovních údajů, abychom v započatém.
4. října jsme začali dostávat první signály o zájmu několika našich členů zastupovaných Petrem
Lackovičem o založení ZO Jakubčovice nad Odrou. Faktické informace o vzniku nové ZO byly strohé a
zaobaleny do různých nařčení a obvinění stávajícího výboru ZO Odry. Výbor ZO Odry jménem předsedkyně
projevil opakovaně zájem otevřeně a konstruktivně jednat s přípravným výborem vznikající ZO Jakubčovice
n.O. P. Lackovič písemně 5.10.2017, na výzvu výboru k otevřenému jednání, uvedl: „…V této chvíli nevidím
důvod, proč by měl být výbor o čemkoliv informován.“ Na schůzi výboru 6.11.2017 uvedl, že nebyl pověřen
s výborem jednat. Přípravný výbor postupuje v souladu se stanovami, tzn., že musí získat min. 10 členů a
zajistit souhlas OO ČSV Nový Jičín se založením nové ZO. Až budou tyto podmínky splněny, potom
přípravný výbor zahájí jednání se stávajícím výborem. Přestože výbor ZO Odry respektoval danou situaci
a rozhodl se na členské schůzi 12.11.2017 nezařazovat do programu tématiku zakládané ZO Jakubčovice,
vystoupil P. Lackovič v diskusi se svým příspěvkem, který obsahoval mnoho subjektivních názorů,
pokroucených faktů a polopravd. Tyto informace se následně díky aktivitě P. Lackoviče staly podnětem
k šetření orgánů kontroly ČSV v naší ZO Odry, jak nás informoval ve svém e-mailu předseda OO NJ M.
Segeťa. Zástupci ZO Odry byli pozváni 7.2.2018 do Šenova u NJ ke kontrole kompletní dokumentace ZO
za posledních 5 let. Výsledky kontroly budou členům ZO Odry předány po ukončení šetření.
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 včelích produktů.
Kristýna Ondřejová, DiS.
předsedkyně ZO ODRY
V Kamence, 2018-02-03
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