Zápis ze zasedání POO ČSV F - Místek
ve Frýdku–Místku, Sadová 606
dne 13. 6. 2019 v 17:00 hod.
Přítomní: Poništ, Barták, Cholavová, Hajný, Polášek , Haleš
Omluveni: Machač, Poništ ml., Kožušník, Burda
Nepřítomen: Tříska
OKK: Březina
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Úvod – schválení programu zasedání POO ČSV F-M
Kontrola plnění úkolů,došlá a odeslaná pošta
Léčiva – objednávky, výdej
Dotace 2019 – KÚ MSK, Magistrát F-M
Zprávy z vyšších svazových orgánů
Hospodaření 1. – 5. měsíc 2019
Organizační:
a/ žádost o příspěvek ze SF – ing. Bohuslav Heczko
b/ vyřazení nefunkčního majetku z evidence, nákup kancelářských potřeb
c/ schválení výroby propagačních materiálů – „Arboretum“ a „Včelařské patnáctero“
d/ propagační akce v Žabni
e/ výstava a prezentace včelích produktů Ostrava 14. 9. 2019
8. Diskuze a závěr
Ad 1/
Předseda přivítal všechny přítomné členy POO ČSV. Program zasedání byl jednomyslně
schválen.
Ad 2/
- Úkoly jsou plněny průběžně, byly odeslány tiskopisy na aerosol od všech ZO, které je
odevzdaly.
- Př. Poništ přečetl POO ČSV F-M dopis od ZO ČSV Paskov - poděkování za
prezentaci a zapůjčení reklamních včelařských panelů a pomůcek.
- Pokladníkovi př. Třískovi bylo uloženo vystavit faktury za léčiva těm ZO, které tuto
požadují. Termín: do 30. 6. 2019 (např. F-M, Palkovice, Sedliště apod.)
Ad 3/
Př. Burda se omluvil z dnešního jednání, ale upozornil ZO na nutnost dodržení termínu 15. 6.
2019 pro objednání léčiv přes CIS. Výdej léčiv bude opět na ve F-M, Sadová 606 – úhrada
hotově. Termín výdeje bude s předstihem všem zaslán na mail.

Ad 4/
Předseda př. Poništ seznámil členy POO ČSV F-M:
- s darem od pana primátora F-M na provoz naší kanceláře ve F-M, Sadová 606.
- se schválením dotace paní náměstkyní MS kraje p. Uvírovou na výstavu, která se
uskuteční dne 14. 9. 2019 na Slezsko-ostravském hradě současně s akcí pořádanou
Lesy ČR.
Ad 5/
Předseda př. Poništ podal info z jednání PRV konaných 14. 5. 2019 a 11. 6. 2019. Zápisy
jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři na Sadové.
Ad 6/
Předseda př. Poništ informoval o hospodaření OO ČSV F-M za období leden – květen 2019 a
seznámil přítomné se stavem pokladny a účtu. Účetnictví bylo zpracováno předsedou a př.
Cholavovou a předáno př. Třískovi ke zpracování přehledu. OO ČSV F-M hospodaří velmi
dobře a za část financí proto může zakoupit propagační materiály, které budou k dispozici
nejen našim VKM, ale také funkcionářům jednotlivých ZO.
Ad 7/ Organizační:
a/ Byla projednána žádost ing. Bohuslava Heczka ze ZO ČSV Smilovice na příspěvek ze SF
- požár včelína
b/ POO ČSV F-M schválilo nákup kancelářského vybavení v hodnotě do 5000,- Kč (např.
řezačka, fóliovačka, kalkulačka apod.) a mobilního telefonu do výše 6000,- Kč.
c/ POO ČSV F-M schválilo výrobu propagačních materiálů v KB – Grafiku.
d/ OO ČSV F-M nebyla podána informace o konání » Zlatá včela« v Bystřici nad Olší včetně
výsledkové listiny. Tato soutěž proběhla ve dnech 4. a 5. 5. 2019. Zodp. př. Machač.
e/ Předseda informoval POO ČSV F-M o konání akce v Dolní Lomné – Smažení vaječiny
dne 8. 6. 2019. Na akci byli pozvaní i hosté z jednotlivých ZO našeho okresu. Na této akci
se také diskutovalo o spolkovém životě nejenom v ZO, OO, ale také v celém ČSV.
Předseda OO ČSV F-M poděkoval účastníkům za pomoc a zájem o práci pro naše včelaře.
f/ Př. Cholavová seznámila členy POO ČSV F-M s tím, že žádost o dotaci z Magistrátu F-M
prošla 1. kolem a čeká na schválení Radou města. O průběhu a podmínkách budou všichni
informováni na stránkách naší OO ČSV F-M a nebo mailem.
g/ Zajištění výstavy „Příroda a včely“ dne 14. 9. 2019
- př. Poništ ,Tříska, Cholavová – vyúčtování
- př. Lhoťan – prezentace práce s mládeží, prosklený úl včetně živých včel
- př. Barták - práce a hospodaření s voskem, propagace
- př. Hajný, Polášek – doprava expozice
- př. Haleš, Březina, Kožušník - služba

Ad 8/ Diskuze:
-

Př. Cholavová: je potřebná a nutná větší propagace a prezentace práce naší OO ČSV
F-M v jednotlivých obcích.
Př. Polášek: je potřeba zajistit více odborných překladů pro funkcionáře. Poděkoval
předsedovi OO ČSV F-M př. Poništovi za zásobování kanceláře množstvím
propagačních materiálů pro včelaře i mládež.
Př. Haleš: informace ze ZO ČSV Šenov – otrava včel z postřiku řepky. POO ČSV F-M
kritizovalo a odsoudilo bezohledné chování zemědělců.
Př. Březina – seznámil členy POO ČSV F-M s činností OKK a vyhodnotil činnost naší
OO ČSV F-M jako velmi dobrou, ocenil práci okresních funkcionářů a konstatoval, že
se v tomto období pro naše včelaře udělalo velmi mnoho práce.
Př. Barták – vyjádřil svůj názor, že předseda OO ČSV F-M př. Poništ vede náš okres
profesionálně, že veškeré podněty podané na předsedu i činnost OO byly odloženy a
nebyla zjištěna žádná pochybení. Výsledkem je práce je i velmi dobré zázemí a
hospodaření naší OO ČSV F-M.

Na závěr předseda poděkoval všem zúčastněným a popřál jim šťastný návrat domů.
Příští zasedání POO ČSV F-M se bude konat dne 15. 8. 2019 v 17.00 hod v sídle spolku ve
Frýdku-Místku na ulici Sadová 606.
Zpracovala: V. Cholavová dne 13. 6. 2019
Miroslav Poništ – předseda OO ČSV F-M

