ZÁPIS
z Výborové schůze Okresního výboru ČSV, z.s., Okresní organizace Vyškov,
která se konala dne 16. března 2017 (čtvrtek) v restauraci Pod radnicí
v Rousínově – začátek v 17 h s následujícím programem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Kontrola usnesení z minulé schůze konané dne 8.12.2016
Informace o stavu financí OO ČSV Vyškov za rok 2016
Setkání s družebním okresem Nový Jičín dne 8.4.2017
Zdravotní situace včelstev na okrese – seznámení s aplikací nového gabonu
Informace o stavu odevzdaných dokumentů z ošetření včelstev aerosolem
Včelařský zájezd pořádaný OO ČSV Vyškov dne 17.6.2017 do Chlebovic
Včelařský jarmark hobby včelařů okresu Vyškov 16.9.2017
Diskuze

ad 1. Schůzi zahájil předseda OO Vyškov př. Josef Hartl, přivítal přítomné členy OV,
ad 2. Jednatel OO Vyškov př. Jozef Lauro konstatoval, že vše z usnesení minulé
schůze konané dne 8.12.2016 bylo splněno a jednateli ZO Bučovice byl udělen
odznak „vzorný včelař“.
ad 3. Př. Jana Pilátová přednesla zprávu o hospodaření OO v roce 2016 a plán
hospodaření OO na rok 2017, které tvoří přílohu tohoto zápisu. Př. Jan Pavlík
přednesl zprávu kontrolní komise, jež také tvoří přílohu tohoto zápisu. Stav pokladny
a účtu se shoduje se stavem k 8.12.2016, tj. v pokladně je 17.399,- Kč a na účtu je
57.962,- Kč, pokladní doklady jsou v pořádku. Kontrola byla provedena podle platné
metodiky. Vše je v pořádku a nejsou navrhována žádná nápravná opatření.
ad 4. Př. Jozef Lauro seznámil přítomné s plánem setkání s družebním okresem
Nový Jičín dne 8.4.2017 a zjišťoval, kdo se zúčastní a kdo ne, hlavně kvůli zajištění
občerstvení.
ad 5. Př. Zdeněk Nohel promluvil o zdravotní situaci, která bohužel není dobrá.
Roztočů je sice dle vyšetření málo – nejlepší situace za několik posledních let,
ale včelstva přesto padají a to hlavně teď v předjaří. Jedná se asi o kombinaci viróz
a nosemy. Někde proto zmizela i polovina včelstev. Nový gabon Flum: objednali si to
i ZO, které ne dobře fungují a přitom je s tím spojena velká administrativa
a organizování. Je nutné vyplnit několik formulářů o pozorování účinků léčby, ty
nové gabony po použití vybrat a zaslat k likvidaci do VÚVč Dol atd. Př. Jana
Pilátová upozornila, že některé ZO dosud ani nezaplatily za léčiva. Př. Josef Hartl
přítomným členům OV sdělil, že došel anonym, v němž bylo oznámeno, že do
Vyškova byly dovezeny včely z okresu Zlín nějakým neorganizovaným včelařem,
které tento anonymní pisatel tajně prohlédl a zjistil,že včelstva mají všechny znaky

MVP. Ten kdo je údajně dovezl mezitím zemřel a včely se pak někam ztratily, takže
kdoví kde jsou. Měli bychom se tedy zeptat př. Alana z vyškovské ZO, jestli o tom
něco neví a pak to řešit dál ať nedopadneme jako v okrese Zlín.
ad. 6. Př. Jozef Lauro požádal o co nejrychlejší dodání dokumentů o ošetření
aerosolem. Ošetřovalo se už v prosinci 2016 a dodnes nic nemá.
ad 7. Př. Jozef Lauro pak informoval o plánovaném včelařském zájezdu. Jelo by se
dne 17.6.2017 do Chlebovic v okrese Frýdek-Místek, kde je naučná včelařská stezka
a poté by se ještě jelo na Hukvaldy. Bližší informace budou do konce dubna 2017.
Zájemci nechť se přihlásí do 20.5.2017.
ad 8. Př. Jozef Lauro seznámil členy OV s programem včelařského jarmarku,
který by se konal dne 16.9.2017 od 9 do 17 hodin.Pak ještě informaci doplnil, že
bude soutěž o nejchutnější med okresu, anonymně by se to ochutnávalo a kdo se chce
soutěže účastnit musel by dodat med v balení nejméně půl kg. Př. Jan Pavlík by mohl
zajistit na jarmarku poradenskou činnost. Do konce dubna je proto třeba př. Jozefu
Laurovi nahlásit kdo bude kontaktní osoba za ZO a do konce května nahlásit kdo
bude chtít něco prodávat nebo vystavovat. Jarmark se plánuje jako putovní a mohl by
pak být postupně v každé ZO. Např. ZO Bučovice jej chce pak pořádat u nich, jak
budou mít výročí 120 let od založení. Dává se proto jednotlivým ZO ke zvážení, zda
by na jarmark nepřispěly nějakými svými penězi, aby se to celé dobře rozjelo.
ad 9. Př. Josef Hartl oznámil, že jsme už od 31.1.2017 zapsaným spolkem, takže by
se už mohlo udělat nové razítko atd. Nejlepší by bylo nechat vyrobit 3 razítka
a návrhy ať dá př. Jozef Lauro. Sídlo OO máme v Majáku ve Vyškově (v cukrovarské
vile, ODPM, DDM…). Př. Jozef Lauro prohlásil, že by se chtěl své odměny
funkcionáře vzdát, aby bylo více peněz na akce. Př. Jana Pilátová však navrhla,
že by se odměny mohly vyplatit z dotací na administraci 1D a schválené dohody
o odměnách funkcionářů by se tedy mohly vypustit.
ad 10. Př. Josef Hartl v 1830 h schůzi ukončil s tím, že další by byla za 3 měsíce.
Usnesení:
1.Výbor OO Vyškov schválil zprávu o hospodaření OO Vyškov za rok 2016 a plán
hospodaření na 2017
2. Plán včelařského zájezdu
3.Provedení školení zdravotníků ZO k použití Gabonu Flum 4mg
4.Plán včelařského jarmarku
Zápis provedl: Mgr. Petr Pištělka
Zápis ověřil: Ing. Jozef Lauro

