OO Frýdek - Místek

Zápis ze zasedání POO ČSV F - Místek
Ve Frýdku-Místku, Sadová 606 dne 21.6.2018 v 15:00 hod.
Přítomní:

Poništ, Tříska, Hajný, Polášek, Barták, Zielina, Haleš

Omluven: Machač, Burda, Kožužník, Poništ ml.
OKK :

Carbol
Program:
1. Úvod – došlá a odeslaná pošta, kontrola úkolů
2. Vyhodnocení kurzu matek Baška, Dolní Lomná, Pržno
3. Schválení pojistné smlouvy na kancelář a sídlo spolku OO ČSV F-M
4. Zpráva předsedy OO ČSV F-M z vyšších svazových orgánů
5. Dotace MSK – výměna úlů, výstava Život na zahradě
6. Organizační
7. Ostatní, závěr

Ad 1) Předseda všechny přivítal a program byl schválen všemi zúčastněnými. Došlá a odeslaná
pošta a kontrola úkolů. Některé úkoly jsou plněny nedostatečně:
Nesplněn úkol od př. Machače – zajištění evidenčních listů od některých vedoucích VKM do
termínu 30.5.2018. Tento prodloužen do konce července 2018.
Nutno převézt materiály z Chlebovic do kanceláře na Sadovou 606 – Z. Hajný, termín do konce
července 2018.
Doplnit a pověsit na stránky termín a program zájezdu 28.9.2018
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Ad 2) Předseda vyhodnotil kurzy chovu matek u př. Carbola v Bašce konané dne 27.5.2018 od 09:00
hodin. Další kurz byl v Dolní Lomné na chatě Lučebník dne 9.6.2018 od 09:00 hodin (Ing. Labaj) a
následně 10.6.2018 od 09:00 hodin na farmě př. Kopečka. Na všech kurzech byla menší účast než v
minulosti. V příštím roce se kurzy budou opět konat a zvýšená poroznost bude věnována propagaci.

Ad 3) Předsednictvo schválilo nabídku pojišťovny Generali na pojištění kanceláře na Sadové 606 –
sídla spolku OO ČSV F-M, termín od 1.7.2018.
Z: předseda Poništ M.

Ad 4) Předseda př. Poništ podal informaci z PRV konaného 12.6.2018 a informoval o Včelpu.
Detailněji se mohou zástupci a členové POO seznámit v kanceláři, kde jsou všechny materiály k
nahlédnutí. Včelpo má již povoleno opět prodávat med s dohledatelností. Taktéž kvalita mezistěn je v
pořádku – výsledky 2 kontrol ústavu.
Předseda informoval o proběhlých schůzkách na Černé louce a KÚ MS kraje v Ostravě.

Ad 5) Dotace MSK na výměnu úlů – docházejí žádosti od jednotlivých včelařů. Předseda vyzývá
všechny žadatele k rychlejšímu postupu a funkcionáře ZO, aby tyto tiskopisy kontrolovali důkladněji.
V několika případech zájemci upustili od požadavku a tak je možno ještě podávat žádosti na výměnu
úlů. Výplata dotace bude ihned po obdržení peněz z KÚ na náš účet.
Na výstavu Život na zahradě máme schválenu dotaci z ČSV ve výši 50.000,- Kč s 30% spoluúčastí a
dotace MSK je pořád v jednání – požadavek jsme snížili na 100.000,- Kč. Výstavy se opět budou
účastnit i ostatní okresy MSK (vyjma NJ). Avšak účast slíbila ZO ČSV Studénka z okr. Nový Jičín.

Ad 6) Organizační:
a) Př. Burda informoval prostřednictvím předsedy Poništa, že léčiva jsou objednány a termín výdeje
bude včas oznámen. Léčiva budou opět vydávány u př. Kopečka. Platba bude opět bezhotovostním
převodem (mimo ZO, jenž si neplní povinnosti vůči OO ČSV F-M – tyto budou platit hotově na místě).
b) Př. Tříska opět informoval, že na soutěži Zlatá včela v Mostech u Jablunkova měl hodnoceného
účastníka, který se soutěže vůbec neúčastnil. K tomuto se přihlásil i př. Barták, který taktéž měl
hodnoceného účastníka a ten na soutěži nebyl. Předseda Poništ uvedl, že toto bude prověřeno ÚKK
př. Hanuškou na podnět tajemníka ČSV př. Šeráka.
c) Př. Carbol se dotazoval na evidenční listy VKM, zda jsou již doplněny. Předseda Poništ podal
informaci, že př. Machač tyto nezajistil s odůvodněním, že př. Knödlová a další nerespektují jeho
požadavek. Byl mu prodloužen termín do konce 7/2018. Předseda opět vyzývá vedoucí VKM, kteří
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nerespektují předsedu komise pro mládež, aby doložili evidenční listy a tím splnili svou povinnost. V
opačném případě nebude OO ČSV F-M podporovat tyto VKM dotacemi.
d) Rozdělení funkcionářů OO ČSV F-M jako pořadatelské služby na výstavě Život na zahradě:
instalace čtvrtek 20.9.2018

Poništ, Barták, Poništ ml.

pátek 21.9.2018

Poništ, Barták, Haleš, Ondráčková

sobota 22.9.2018

Poništ, Polášek, Barták, Hajný

neděle 23.9.2018

Poništ, Kožušník V., Kožušník P.

Předseda konstatoval, že je již objednáno mnoho propagačních materiálů, cen do soutěží, diplomy a
poháry. Na výstavě bude také prezentována cesta medu z úlů až ke konečnému odběrateli pod
názvem „Medový dvorek“ a taktéž budou promítány DVD se včelařskou tématikou. Také probíhá sběr
vzorků medů, medoviny, perníků a vyzývá všechny k zajištění dalších vzorků do soutěže. Budou
hodnotné ceny pro vítěze.
Předseda informoval př. Machače, aby zajistil k doprovodným soutěžím také mládež z VKM našeho
okresu. VKM byly vybaveny z dotace MSK technickým vybavením, a proto je na výstavě nutno
prezentovat svou činnost. Po jednání s Ing. Filgasem bylo znovu konstatováno, že náš okres dotaci
velmi dobře zúřadoval a v budoucnu se uvažuje opět ke stejnému postupu.
e) Předseda př. Poništ informoval, že v naší kanceláři v úřední hodiny ve čt. od 14:00-18:00 hodin
navštěvuje mnoho našich včelařů a v budoucnu, pokud bude zájem takový, bude nutno úřední hodiny
prodloužit. Nutno si čas předem dohodnout, aby nedocházelo ke zbytečným čekacím dobám na
vyřízení svých požadavků. Na administrativní práci v budoucnu bude nutno sehnat pracovníka(ci),
který(á) povede celou okresní agendu z důvodu zaneprázdnění okresních funkcionářů. Nynější stav
předseda Poništ považuje za neudržitelný z důvodu, že mnoho okresních fuunkcionářů kvůli plnění
pracovních ponivnností nemá dostatek času na úkoly, jenž jsou na ně kladeny.
f) V zasedačce na Sadové – přízemí probíhá současně s naším okresním zasedáním okresní kurz
pokladníků. Účast je velmi slušná, asi 30 funkcionářů.
g) Předseda dal požadavek na zakoupění mobilního telefonu (u nynějšího nastávají poruchy) –
schváleno. Bude realizováno po likvidaci nynějšího mobilního telefonu, pokud bude neopravitelný.

Ad 7) Na závěr předseda poděkoval všem zúčastněným na zasedání a popřál šťastný návrat domů.
Další zasedání bude 19.7.2018 v 16.00 hod. v sídle spolku OO ČSV F-M na Sadová 606 F-M.
Zpracoval: Radek Tříska dne 21.6.2018
Poništ Miroslav – předseda OO ČSV F-M
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