Zápis ze zasedání KKV a organizačního štábu výstavy „Život na zahradě“ konaného dne
28.6.2018 ve Frýdku Místku na Sadová 606 od 17:00 do 20:00 hodin

Účast:
Omluven:

Poništ M., Gazda Č., Lhoťan J.
Marcol T., Bučánková M., Čecháček M.

Program:

1. Úvod a kontrola úkolů z minulého zasedání
2. Výstava Život na zahradě
3. Zpráva z PRV, aktiv funkcionářů MSK
4. Dotace MSK – výměna úlů
5. Schůzka na kraji se zást.KÚ Ing. Filgasem a ČZS na Černé louce
6. Organizační

Ad 1) Všechny přítomné přivítal př. Poništ a seznámil s programem. Ten byl schválen. Dále jsme
společně prošli úkoly z minulého zasedání a úkoly byly všechny splněny.
Ad 2) Př. Poništ prezentoval připravenost na výstavu Život na zahradě. Okresy MSK přehodnotily
své rozhodnutí a budou se účastnit této akce.
Rozdělení úkolů:
- expozici mládeže, živé včely - okr. Bruntál Josef Lhoťan
- pořadatelská služba – Karviná, ZO ČSV Studénka,Opava
- zajištění technické a propagace okr. Frýdek-Místek
- medokavárna - Barták Jaroslav
- soutěže med, medovina, perník - Kožušník Václav
- medový dvorek, vytáčení medu - Zdeněk Hajný
Ad 3) 1. místopředseda svazu seznámil členy KKV o programu a jednání PRV. Diskutovalo se o
společnosti Včelpo. Seznámil o zajištění aktivu funkcionářů MSK – bude se konat 2.9.2018 v 9:00
hodin v Restauraci u Zajíce v Hnojníku.
Všichni předsedové dají návrhy na ocenění svých osobností do konce 7/2018. Tyto se předají na
aktivu.
Ad 4) Ve všech okresech byla podána informace o podmínkách dotace a již se vybírají žádosti.
Smlouva KÚ s jednotlivými okresy však bude až v červenci 2018. Konec dotačního titulu bude jako
v minulých letech do 31.10.2018. Jednotliví žadatelé již mají všechny doklady odevzdané a pokud
dojdou finance na účet OO ČSV F-M budou se ihned převádět na účty žadatelů. Pokud bude mít
zájem ještě nějaký žadatel, tak máme ještě rezervu a můžou dotaci využít.
Ad 5) Př. Poništ informoval všechny přítomné o schůzce dne 30.5.2018 v 8:30 hodin na KÚ MSK s
Ing. Filgasem a 14.6.2018 na Černé louce s ČZS ohledně výstavy Život na zahradě. Plakáty a volné
vstupenky budou k dispozici 7.8.2018, kdy bude konečná schůzka se ČZS a zástupci výstaviště paní
Zuzanou Boháčovou. Náš ČSV na zasedání PRV odsouhlasil dotaci ve výši 50.000,- Kč s 30%
spolufinancováním.
Dotace z KÚ MSK je ještě v jednání, budeme znát výši dotace do konce 7/2018.

Ad 6) Organizační:
a) Zajistit vzorky medů a medoviny a perníku na Výstavu – každý okres min.3 vzorky
b) Předseda OO ČSV F-M informoval, že zajišťují pro své včelaře výměnu vosku za mezistěny v
kanceláři na Sadové 606 ve F-M a požádal ostatní předsedy do začátku výpomoci odprodejem
vosku, abychom mohli zajistit rozměrové požadavky našich včelařů.
Jednání ukončeno ve 20:00 hodin a př. Poništ poděkoval za účast.
Zápis provedl: Poništ Miroslav

