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 2018-03-29,
V SVČ Odry, p.s., Komenského 517
1. Nepřítomni: Navrátil Pavel, Till Tomáš
Přítomni: Ondřejová Kristýna, Král Tomáš, Kořenková Zuzana, Švarc Josef, Jarošová Vendula,
Štekbauer Jiří, Večeřa Marek, Horníčková Anna, Slováček Ladislav
2. Předložení stavu vyzimovaných včelstev k 1.5.2018
- Důvěrníci odevzdali stavy včelstev. Neodevzdal nepřítomný Till Tomáš.
• Till Tomáš se s jednatelkou spojí a tiskopisy předá.
• Kořenková Zuzana zajistí zavedení stavu včelstev do CIS.
3. Předložení objednávek přípravků pro tlumení varroázy + acetonu
- Důvěrníci odevzdali v nepřítomnosti nákazového ref. objednávky jednatelce. Objednávku
neodevzdal nepřítomný Till Tomáš.
- Předsedkyně navrhla objednat 8 litrů acetonu pro podzimní ošetření v roce 2018, ke
každému vyvíječi jeden litr. Nikdo nebyl proti.
• Souhrnnou objednávku registrovaných přípravků předat OO NJ do 7.4.2018 a objednat
aceton za výhodnou cenu – zodpovídá Navrátil Pavel
4. Informace o jarním ošetření plodu dle výsledků rozborů měli
- jedná se o 7 stanovišť: 90361391 Bortl Jiří, 90211665 Drapa Robert, 89909421 Drexler
Jiří, 90115781 Navrátil Pavel, 89678110 Slováček Ladislav, 90092325 Šíma Antonín,
89409257 Žitník Milan.
- M-1AER a Varidol v nepřítomnosti nákazového ref. vyzvedla u jednatelky okresu
Bučánkové Marie předsedkyně ZO Ondřejová Kristýna, na schůzi je pak předala
důvěrníkům: Honníčková Anna, Slováček Ladislav a Král Tomáš (následně předá Tillovi T.).
Tito zajistí ošetření ve svém obvodu (předají včelařům a poučí je o aplikaci) a následně
předají přípravky nákazovému referentovi.
- Předsedkyně přehrála video o aplikaci nátěru plodu.
• Podat o provedeném jarním ošetření plodu hlášení (č. 110) Inspektorátu KVS v N. Jičíně –
zodpovídá Navrátil Pavel.
5. Stav vypořádaní se ZO ČSV Jakubčovice n.O.
- důvěrníkům byl představen návrh vypořádání ZO Jakubčovice n.O. z 1.12.2017 a
současně také usnesení výboru ZO Odry k tomuto návrhu z 9.3.2018. ZO Jakubčovice n.O.
jménem Lackoviče Petra na usnesení výboru ZO Odry reagovala e-mailem z 26.3.2018,
kde „doporučuje osobní projednání některých sporných bodů“.
• Výbor ZO Odry souhlasí s navrženým jednáním, navrhne termín a místo konání schůzky –
zodpovídá Ondřejová Kristýna
6. Kulturní a vzdělávací akce ZO, informoval Král Tomáš:
- od výroční členské schůze proběhla prezentace ZO Odry na Velikonočním jarmarku
v Odrách (22.3.2018) a dvě přednášky: Ing. Pavel Cimala (23.2.2018), Stanislav Balík
(23.3.2018)
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- další plánované přednášky jsou 30.9.2018, spojené s oslavou výročí 70. let ZO ČSV Odry
a 18.11.2018 na Členské schůzi ZO v Heřmanicích u Oder.
7. Diskuse
- přítomní včelaři se nesouhlasně vyjádřili k současnému znění a aplikaci
rostlinolékařského zákona 299/2017 – oznamovací povinnost subjektů aplikujících
chemické postřiky. Zaznamenali jsme v organizaci oznamovací e-maily, které uvádí: „Tyto
aplikace budou prováděny postřikem a v průběhu celého roku (dle agrotechnických
požadavků, výskytu škodlivých činitelů a povětrnostních podmínek) na polích užívaných
mojí firmou.“ nebo „Vám tímto oznamujeme (majitelům včelstev v okruhu 5km od hranic
ošetřovaných pozemků) aplikace přípravků na ochranu rostlin prováděné v letošní
pěstitelské sezóně v termínu 9.4. až 30.10.2018“. Takto formulovaná oznámení nedávají
včelaři žádnou šanci provést opatření k ochraně včel. Vyzýváme včelaře jednotlivce, aby
takováto oznámení přeposílali na e-mail předsedkyně ČSV Machové Jarmile
machova@vcelarstvi.cz, za účelem shromažďování podkladů k jednání s MZe. Jelikož
předsednictvo ČSV dostalo za úkol „Jednat se státními úřady ve věci změny nové
rostlinolékařské legislativy“, viz Usnesení ze zasedání RV a ÚKK Českého svazu včelařů, z.
s., konaného ve dnech 24. a 25.3.2018 v SOUV-VVC, o. p. s., Nasavrky u Chrudimi.
- negativní ohlasy vyjádřili přítomní k nedávno zavedené praxi zveřejnění osobních údajů
a stanovišť včelařů ve Veřejném registru půdy LPIS – tyto informace jsou v současnosti
zcela přístupné komukoli, tedy nejen subjektům aplikujícím chemické postřiky, kvůli
kterým se k dané praxi přistoupilo v návaznosti na nové znění výše zmíněného
rostlinolékařského zákona. Vyzýváme včelaře, kteří nesouhlasí se současnou praxí LPIS a
oznamovací povinnosti zemědělců vůči včelařům, aby se zapojili do petiční akce
zveřejněné na www.vcelarskeforum.cz, bližší informace budou včelařům ZO Odry
rozeslány v samostatném e-mailu s přílohami.
- Nahlášená okresní kontrola naší ZO proběhla 7.2.2018 v Šenově u Nového Jičína. Přítomni
za naši ZO byli: Ondřejová Kristýna, Kořenková Zuzana, Švarc Josef. Zjištěné závěry z
kontroly budou zapsány v zápise, který ZO Odry obdrží během měsíce od Revizní komise
OO NJ. Stížnost na ZO Odry, která byla podnětem ke kontrolní akci, byla autorem,
Lackovičem Petrem, stažena. 20.3.2018 obdrželi včelaři v kopii e-mail od Lackoviče Petra
s omluvou Králi Tomášovi a jeho rodině za nařčení, která byla uvedena ve stížnosti.
- Slováček Ladislav předal informace o nabídce staré včelařské literatury, kterou nabízí
jeden z členů v jeho obvodu. Na to zareagovala Jarošová Vendula s nabídkou vytvoření
místa pro včelařskou literaturu v obecní knihovně obce Heřmanice u Oder. S díky
přijímáme.
- Jarního aktivu OO NJ v Šenově u Nového Jičína se účastnily předsedkyně Ondřejová
Kristýna a jednatelka Kořenková Zuzana. Předsedkyně den po schůzi zaslala do výboru
zkrácené informace z aktivu. Usnesení a zápis z aktivu bude na vyžádání u činitelů OO NJ.
Zapsala: Kořenková Zuzana, jednatelka ZO
Za správnost: Ondřejová Kristýna, předsedkyně ZO
V Odrách 29.3.2018
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