Schůzka KKV ČSV MSK, dne 20.5. 2015 Ostrava
Přítomni: Bučánková, Vítková, Plšek, Pokorný, Poništ, Kopeček, Toman, Sciskala

1.Včelařská regionální výstava „ Život na zahradě 2015“
- termín konáni výstavy - 25. – 27.9.2015
- místo konání Ostrava Černá louka
- otvírací doba Pátek 10hod. – 18hod.
Sobota 10hod. – 18hod.
Neděle 10hod. – 16hod.
- expozice KKV bude společná pro všechny okresy, jeden velký prostor včelařů MSK.
- prezentace jednotlivých okresu bude součásti expozice KKV MSK
- požadované vybavení po výstavišti bude stoly, židle, bez sestav AIVR, el. Přípojky
- projednán návrh Smlouvy s ČL OVA - souhlas
a) Úkoly pro jednotlivé okresy:
- živé včely – NJ
- živé včely – OV
- soutěž o nejlepší med – OP - soutěž o nejlepší medovinu – FM
- soutěž o nejkrásnější perník – NJ
- Medová kavárna - NJ
- dětský koutek – OP
- zlepšovatelé – OV (pro vystavovatelé plocha zadarmo, cestovní výlohy zaplacené)
- bufet - KI
b) soutěže: med, medovina, perníky
- poháry zajistí - Vítková
- diplomy a pamětní listy - Poništ
c) přednášky budou probíhat v pátek a sobotu
- na příští schůzce určit jména přednášejících
- dataprojektor a notebok zajistí – Sciskala
d) kulturní program
- pátek – děti Kopřivnice (pokud budou moci) – zajistí Bučánková
- sobota – umělci Opava – zajistí Vítková (pokud budou moci děti v pátek, jinak budou děti
v sobotu a umělci nebudou)
- neděle – cimbálová skupina 10 - 12hod. – zajistí Kopeček
Do konce června podá informaci ohledně kul.programu Bučánková a Kopeček
e)zadat výrobu poutače na Medovou kavárnu – Sciskala
f) Zkontrolovat poutače, panely a banery – všechny okresy

2.Plošné vyšetření Moru včelího plodu v rámci dotace KÚ MSK.
a) Sciskala – žádám všechny okresy včas vyúčtovat dotační prostředky KÚ MSK.
b) poslat vyhodnocení za okres - Sciskalovi
- počet vyšetřených včelstev
- počet vyšetřených stanovišť
- kolik pozitivních stanovišť
- kolik bylo utraceno včelstev
- dotace částka na okres – kolik bylo přiděleno / kolik bylo zaplaceno a vráceno
termín zasláni do 15.6.2015 př.Sciskalovi

c) napsat celkové vyhodnocení dotace pro KÚ MSK – Sciskala
d) napsat článek do časopisu Včelařství plošné vyšetření Moru včelího MS-kr. – Sciskala
e) každý okres vyžádat si od OVS mapku okresu s vyznačenými ohnisky (zaslat
př.Sciskalovi ke kompletaci za celý kraj)

3. Diskuze
a) př.Sciskala – prosí o dodání podkladů pro přípravu nové smlouvy o spolupráci pro
fungování KKV ČSV, především okres BR a FM (po vyřízení nových Registračních listů)
b) Vítková – návrh směřování činností KKV pro další období podněty ke zvážení
- Vzdělávací cyklus pro začínající včelaře – dle metodiky Volnočasové vzdělávaní včelařů
opět začne 3.10.2015 v Hradci nad Moravicí.
- Pro zdraví včel – komplexní vzdělávaní zdr. referentů a důvěrníku v ZO v rámci MSkr.(dle osnov prohlížitelů včelstev) – opavský okres toto vzdělávaní bude pořádat,
nabízíme možnost připojit se k nám.
- Návrh pro jednání o krajské dotaci programu pro včelaře – opět se vrátit k myšlence GPS
stanovišť a vedení mapy. Tuto myšlenku jsme před několika léty na KÚ probírali.
S následným využitím systému GPS zavčelení krajiny pro monitoring dostatečné včelí
pastvy v krajině ve vztahu s výživou včelstev v kraji.Pro monitoring zemědělské
činností a ošetřování porostů chem. prostředky. Ve vztahu se zvýšenými nemocemi a
úhyny včelstev v různých lokalitách.
c) Plšek – návrh vytvořit logo KKV ČSV MSK. Na příští zasedání KKV přinést návrhy.

4. Kontakty
-

e-mail m.ponist@seznam.cz
tel: 608 734 855
Poništ

-

e-mail martin.pospisil69@seznam.cz
tel: 732 249 389 Martin Pospíšil

-

e-mail kahaja@seznam.cz
tel:737 573 094 Marie Bučanková

-

e-mail alihruba@seznam.cz
tel: 739 177 286 Alena Vítková

-

e-mail sciskala@vastoil.cz
tel: 603 581 620 Václav Sciskala

-

e-mail cestmir.gazda@tiscali.cz
tel: 604 152 039 Čestmír Gazda

Příští KKV 15.7. v 16hod. Čermná ve Slezsku č. 51, u Vítkova okr. Opava
Zapsala : Alena Vítková
V Ostravě 21.5.2015

