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ZPRÁVA o činnosti ZO Českého svazu včelařů ODRY, za rok 2018
V roce 2018 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.
Zástupci ZO Odry (Ondřejová Kristýna, Kořenková Zuzana, Švarc Josef) byli pozváni kontrolním
orgánem OO NJ 7.2.2018 do Šenova u NJ na městský úřad ke kontrole kompletní dokumentace ZO za
posledních 5 let. Závěrečný protokol z kontroly s námi nebyl dosud sdílen. Ohlášená kontrola byla
provedena na základě stížnost na výbor ZO Odry k nejvyššímu svazovému kontrolnímu orgánu, autorem
podnětu byl Lackovič Petr. Stížnost byla po provedené kontrole autorem stažena a 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.
9.3.2018 se uskutečnila mimořádná schůze výboru za účelem vytvoření návrhu smlouvy na
vypořádání financí a majetku mezi ZO ČSV Odry a ZO ČSV Jakubčovice nad Odrou.
17.4.2018 se uskutečnila mimořádná schůze výboru se zástupci ZO Jakubčovice n.O., ve věci
finančního a materiálního vypořádání obou organizací. Po půl hodině jednání, se zástupci obou organizací
dohodli, že schůzi ukončí, jelikož obě strany trvají na svých požadavcích ve věci rozdělení finančních
prostředků a jednání se dále neposouvá. Formování nové ZO Jakubčovice nad Odrou se započalo na
podzim roku 2017, v únoru roku 2018 došlo v rámci administrativy CIS k přesunu 25 řádných členů ze ZO
Odry do ZO Jakubčovice. Celý proces byl dovršen a ukončen až v lednu 2019 podepsáním darovací
smlouvy, která upravuje majetkové a finanční vypořádání mezi ZO Odry a ZO Jakubčovice nad Odrou. O
celém procesu byli členové informování na schůzích a v zápisech z jednání výboru.
Jarního zasedání Okresní organizace ČSV Nový Jičín, 28.3.2018 v Šenově se zúčastnila
Ondřejová Kristýna s Kořenkovou Zuzanou. Podzimního zasedání Okresní organizace ČSV Nový Jičín,
30.11.2018 v Šenově se účastnila Ondřejová Kristýna s Josefem Švarcem. Usnesení a zápisy z aktivů jsou
na vyžádání u činitelů OO NJ.
Aktivu zástupců ZO Moravskoslezského kraje 2.9.2018 v Hnojníku se účastnila Ondřejová
Kristýna s Kořenkovou Zuzanou.
15.9.2018 Kořenková Zuzana a Švarc Josef se účastnili Školení elektronické evidence CIS ve
Frýdku-Místku.
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Podzimní členskou schůzi 18.11.2018, měla vytvořit prostor pro volbu odstoupivšího člena
kontrolní komise a referenta pro zdolávání včelích nákaz, dále byla jednou z hlavních náplní výplata dotace
1.D členům, kteří si v žádosti přáli výplatu „v hotovosti“. Prezence 24 z 84 řádných členů na členské schůzi
dala tušit neúspěch. Zvolili jsme sice člena kontrolní komise. Ovšem do funkce referenta včelích nákaz
nebyla podána žádná nominace. Také výplata 1.D v hotovosti byla debakl. Z 61 členů, kteří si zvolili výplatu
dotace 1.D v hotovosti, si jen 20 členů dotaci osobně vyzvedlo na členské schůzi a jen 5 členů pověřilo
PLNOU MOCÍ k vyzvednutí dotace svého důvěrníka či jinou pověřenou osobu. Podzimní členská schůze
neprokázala svou efektivnost, a proto bude v roce 2019 nahrazena jiným typem spolkového setkání
„Včelařským setkáním s odbornou přednáškou“, při které budou mít včelaři možnost si osobně vyzvednou
přiznanou dotaci 1.D v hotovosti a výbor se obejde bez zbytečné administrativní zátěže, kterou pořádání
členské schůze obnáší.
Na listopadové členské schůzi přítomní schválili, že se příští výroční členská schůze bude konat
v neděli 2.2.2020 v Sokolovně ve Spálově. V naší organizaci máme 5 obvodů, Výroční 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. Takto organizované schůze budou podporovat snížení nákladů za pořádání
schůzí a zajištění občerstvení, které v současné době za nemalou cenu nakupujeme formou služby od
provozovatele restauračních služeb. Občerstvení zajištěné svépomocí kompetentních členů či jejich
rodinných příslušníků nabízí výrazné snížení nákladů. Veřejné prostory na obcích jsou spolkům
poskytovány bezúplatně či za snížené nájemné. V neposlední řadě by takto svépomocně zajišťované
schůze podporovaly a oživovaly ducha spolkového života. Protože zdravý spolek tvoří jeho aktivní členové,
osoby vedené společným zájmem.
V roce 2018 výbor zavedl dvě nové vnitřní směrnice: Směrnice o poskytování náhrad 1_2018 a
Směrnice o včelařském plese 2_2018.
V následujících grafech a tabulkách loňského roku je možné pozorovat, že loňský rok byl
včelařsky příznivý. Navzdory poklesu počtu členů a včelstev, spojeného s odštěpením ZO Jakubčovice,
jsou výnosy mírně vyšší než v roce předcházejícím.
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V roce 2018 jarním ošetření plodu dle výsledků rozborů měli proběhlo na 7 stanovištích.
Výbor se rozhodl požádat v roce 2018 o dotace a dary obcí na včelařský ples, včelařská setkání
a aktivity VKM.
Vedoucí včelařského kroužku Oderské vrchy získala pro VKM:




Dotace od ČSV z.s. Praha 5 000 Kč
Dar Obce Heřmanice u Oder 3 000 Kč
Dar paní Mgr. H. S. Pastorkové 2 000 Kč

Místopředseda př. Tomáš Král získal:



Dotace Města Oder „Včelařská setkání 2018“ 10 000 Kč
Dotace Městyse Spálov „Medový den“ 3 600 Kč

10.2.2018 Včelařský ples v Lidovém domě v Luboměři.
23.2.2018 Včelařské setkání na téma: Šlechtění včelstev, Včelaření v zahraničí, přednášel Ing. Pavel
Cimala, v Kavárně Dělnického domu v Odrách.
22.3.2018 Prezentace ZO ČSV Odry a VKM Oderské vrchy v rámci Velikonočním jarmarku v Odrách.
23.3.2018 Včelařské setkání na téma: Jak získat 100kg z jednoho včelstva, přednášel Stanislav Balík,
v Katovně v Odrách.
8.4.2018 Zájezd na výstavu Techagro v Brně.
30.9.2018 Medový den a oslava 70. výročí ZO Odry ve Spálově. Zahájení oslavy začalo v 9.30 hod. Mší
svatou za včely a včelaře, po Mši svaté byla u kostela vysazena lípa s pamětní deskou. Následoval program
a občerstvení v Sokolovně. Nabídnuto bylo bohaté občerstvení v podobě guláše, medových dortů, koláčů,
zákusků i nápojů i jiných pochutin. V 11 hod. započala přednáška učitele včelařství Petra Vydry. Po celý
den probíhala soutěž o Nejlepší med Oderských vrchů, do které bylo zapsáno na 30 vzorků. K poslechu
hrála dechová kapela Oderanka. Pro děti připravil program klaun Pepino Prcek. Součástí výstavy byla také
prezentace ZO ČSV Tošovice na téma včelí vosk a prosklený úl s živými včelami. Přítomní členové ZO
Tošovice diskutovali s hosty nad včelařskými tématy. Včelařský kroužek Oderské vrchy připravil kreativní a
vědomostní dílničku pro děti i dospělé. Byla uspořádána výstava starých včelařských pomůcek a náhled do
staré včelařské historie. Současně probíhal prodej medů a medoviny od členů ZO Odry. Vyhodnocení
soutěže o nejlepší med Oderských vrchů ve třech kategoriích: med lipový př. Klevar, med pastový př. Kobza
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Vladimír, med lesní př. Kořenková Zuzana. Děkujeme všem, kteří se svou pomocí a účastí zasloužili o zdar
celé akce. Přednostní dík patří místopředsedovi př. Královi Tomášovi, za to že celou akci zajistil.
18.11.2018 Po zakončení členské schůze byla na programu výstava sběratelské sbírky př. Františka
Wolfa z Hradce nad Moravicí – odznaky, mince se včelařskou tématikou z celého světa a včelařské
kalendáříky. Poté následovala Včelařská přednáška – Břetislava Pravdy - problematika včelařských
velkoprovozů - Včelaření „ve velkém“, aneb jak se včelaří na včelařské farmě.
Dále se uskutečnila podzimní Včelařská drakiáda v Luboměři
8.12.2018 Prezentace ZO ČSV Odry a VKM Oderské vrchy v rámci Vánočního jarmarku v Odrách
Členská základna v roce 2018:
Nová členství: Chovanec Radim 15. 2. 2018, Weissmann Albín 12. 11. 2018
Ukončená členství: Rambousek Rostislav 22.11.2018, Smrčka Petr 30.12.2018
Úmrtí:
V roce 2018 byli vyznamenáni tito členové:
Čestné uznání ZO: Antonín DUCHOŇ, Oldřich CIHLÁŘ
Čestné uznání OO NJ: Radoslav KLEVAR, Josef LUKAŠÍK, Josef ŠUSTEK
V roce 2018 byli do funkcí ZO Odry zvoleni/odstoupili z funkce:
4.2. byl zvolen nový důvěrník pro obvod Odry1: Štekbauer Jiří (nahradil ve funkci Baču Jaroslava, který
odstoupil 4.2.2018)
15.10. odstoupil z funkce referent pro tlumení včelích nákaz: Navrátil Pavel
18.11. byla zvolena nová členka Kontrolní komise: Zálešáková Ilona (nahradila ve funkci Vladimíru
Schupfer)
18.11. byl zvolen nový předseda Kontrolní komise: Drexler Jiří (nahradil ve funkci Štekbauera Jaroslava,
který odstoupil 4.2.2018)
Vedoucí včelařského kroužku mládeže Oderské vrchy, Ondřejová Kristýna, zajistila každoroční
obnovu registrace kroužku, školní rok 2018/2019 zahájil kroužek 13.9.2018 v počtu 10 členů. Kroužek je
registrovaným chovatelem dvou včelstev, která jsou umístěna na zahradě Základní školy Heřmanice u
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Oder. V roce 2018 získala Tereza Šusterová 3. místo v oblastním kole Zlaté včely v Mostech u
Jablůnkova, ve starší kategorii a postoupila tím do celorepublikového kola v Nasavrkách.
V roce 2018 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 máme v CIS zavedená čísla bankovních účtu 38, e-mailové adresy 63 a telefonní kontakt
na 80 řádných členů z celkového počtu 83 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 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. U Fio
banky máme, jak vedení účtu, tak všechny tuzemské transakce zdarma, proto i nadále žádáme členy o
sdílení svých bankovních údajů a následně při vyplňování žádosti o dotaci 1.D o zatrhnutí políčka „žádám
o výplatu dotace na bankovní účet“.
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, 2019-02-03
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