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 2019-03-21,
V SVČ Odry, p.s., Komenského 517
1. Nepřítomni: Král Tomáš, Štekbauer Jiří
Přítomni: Ondřejová Kristýna, Kořenková Zuzana, Švarc Josef, Jarošová Vendula, Večeřa
Marek, Horníčková Anna, Slováček Ladislav, Till Tomáš
Host: Kořenková Alexandra
2. Předložení stavu vyzimovaných včelstev
- Důvěrníci odevzdali stavy včelstev jednatelce Kořenkové Zuzaně. Neodevzdali Král Tomáš
a Štekbauer Jiří.
 Král Tomáš a Štekbauer Jiří se s jednatelkou spojí a tiskopis předají.
 Kořenková Zuzana zajistí zavedení stavu včelstev do CIS.
3. Předložení objednávek přípravků pro tlumení varroázy + acetonu
- Důvěrníci odevzdali objednávky referentu pro zdolávání včelích nákaz Rychlíkovskému
Josefovi. Objednávku neodevzdal nepřítomný Král Tomáš a Jarošová Vendula.
 Král Tomáš se s nákazovým spojí a tiskopis předá.
 Jarošová Vendula dodá tiskopis dle individuální domluvy na místě.
 Rychlíkovský Josef zajistí zadání souhrnné objednávky registrovaných přípravků v CIS do
7. 4. 2019.
4. Informace o jarním ošetření plodu dle výsledků rozborů měli
- vyšetření na MVP je u všech 21 vzorků negativní, viz protokol
- vyšetření Varroázy – z 92 vzorků 8 nevyhovovalo předepsaným parametrům (tzn. max. 3
roztoči na včelstvo v průměru), viz protokol.
- jedno balení M-1AER objednal referent pro zdolávání nákaz nově přes CIS. U jednatelky
okresu Bučánkové Marie vyzvedl pokladník Švarc Josef, na schůzi předal nákazovému
Rychlíkovskému Josefovi.
- Varidol pro následnou fumigaci mají včelaři v organizaci z podzimního ošetření, takže se
další neobjednával.
 Rychlíkovský Josef zajistí informování dotčených včelařů a provedení jarního ošetření
plodu na nevyhovujících stanovištích, dále zajistí podání hlášení o provedeném jarním
ošetření plodu (č. 110) Inspektorátu KVS v N. Jičíně a v kopii uvědomí výbor.
 Předsedkyně přepošle důvěrníkům oba protokoly o rozborech vzorků měli. Důvěrníci
nebudou dále šířit celý dokument mezi členy. V případě, že si někdo z členů vyžádá
výsledky varroázy a moru, budou mu poskytnuty jen jeho osobní výsledky.
5. Diskuse
- Jarního aktivu OO NJ v Šenově u Nového Jičína, 27. 3. 2019 se zúčastní předsedkyně
Ondřejová Kristýna, jednatelka Kořenková Zuzana a referent pro zdolávání včelích nákaz
Rychlíkovský Josef.
- Prezentace ZO Odry na Velikonočním jarmarku v Odrách, 11. 4. 2019 – pomoc
s přípravou reprezentačního stánku nabídly Jarošová Vendula a Kořenková Zuzana –
podrobnosti dohodnou s garantem Králem Tomášem
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- Jarošová Vendula vyslovila prosbu o posunutí termínu konání včelařského plesu 2020.
 Jarošová Vendula se osobně spojí s Králem Tomášem a o výsledku informuje výbor i
důvěrníky.
- Předsedkyně přečetla zúčastněným e-mail od Krále Tomáš, ve které odstupuje z funkce
důvěrníka pro obvod Luboměř.
 Předsedkyně osloví luboměřské včelaře s výzvou k obsazení funkce důvěrníka.
 Předsedkyně zašle důvěrníkům soubor „Funkce v ZO ČSV Odry 2019-02-03“, který
obsahuje kontaktní údaje na všechny členy ZO Odry ve funkcích.
Zapsala: Ondřejová Kristýna, předsedkyně ZO
Za správnost: Kořenková Zuzana, jednatelka ZO
V Odrách 21. 3. 2019
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