Zápis z aktivu funkcionářů ZO ČSV z.s. Moravskoslezského kraje konaného 2.9.2017 v 9.00 hod
v Kulturním domě Sněženka v SEDLNICÍCH - okres Nový Jičín
Program: 1. Uvítání hostů – předání ocenění KKV ČSV z.s. MSK
2. Prezentace práce ČSV z.s., RV a předsednictva ČSV
3. Vystoupení hostů
4. Občerstvení
5. Diskuse a závěr
Účast zástupců v RV za okres Ostrava – ing. Čestmír Gazda
N. Jičín - Miroslav Segeťa
F-Místek - Miroslav Poništ
Bruntál - omluven Martin Pospíšil
Karviná - omluven ing. Tomáš Marcol
Opava - ing. Martin Čecháček
Účast funkcionářů ZO ČSV v MSK – kraji – viz. prezenční listina

Ad 1) Všechny přítomné funkcionáře a hosty přivítal 1. místopředseda ČSV z.s. Miroslav Poništ,
seznámil s programem a průběhem aktivu. Aktivu se účastnila i předsedkyně ČSV z.s. Mgr. Jarmila
Machová a MVDr. Jana Cihlářová.
Na aktivu byli oceněni významní funkcionáři z jednotlivých okresů, kteří pro Svaz i obor včelařství
vykonali mnoho práce. Ocenění jim bylo předáno 1. místopředsedou Svazu a paní předsedkyní.
Ad 2) Všem přítomným byla následně promítnuta prezentace, kterou připravilo Předsednictvo ČSV
společně se sekretariátem a tato prezentace byla přeposlána všem předsedům jednotlivých okresů s
doporučením, aby ji přeposlali jak všem účastníků aktivu, tak na všechny organizační složky ČSV
z.s. v okresech. K prezentaci podali postupně vysvětlení jak paní předsedkyně Mgr. Machová, tak 1.
místopředseda Miroslav Poništ a člen RV za okres NJ Miroslav Segeťa.
Ad 3) Samostatným bodem bylo vystoupení MVDr. Jany Cihlářové, která nám odprezentovala
nemoci a postup při léčení včel, novelu veterinárního zákona, který by měl platit od 1.1.2018. Velmi
kladně hodnotila dotační titul MSK – kraje z roku 2015, kdy bylo celoplošně vyšetřen celý MSK kraj na mor včelího plodu. Následné ohniska byly postupně kontrolována a likvidována. Nejhorší
situace byla na Jablunkovsku – okres F-M.
Z účastí na aktivu se omluvili zástupci MSK – kraje odboru životního prostředí, ale dotační tituly a
velmi dobrou spolupráci kraje s naším spolkem ČSV z.s. odprezentoval 1. místopředseda ČSV
Miroslav Poništ. Všechny informoval, že 31.10.2017 končí dotační titul na výměnu úlů a požádal
předsedy o součinnost a bezchybné vypracování včetně odevzdání v tomto termínu na kraj.
Ad4) Následně bylo podáváno občerstvení, kde již docházelo mezi účastníky aktivu k diskuzním
příspěvkům.
Ad 5) V následné diskuzi byly kladeny jak paní předsedkyni, tak ostatním hostům dotazy, na které
bylo odpovídáno. Aktuálním problémem našeho ČSV z.s. je společnost Včelpo, kde dotazů a
odpovědí bylo nejvíce. Bylo poukazováno, že ředitel měl být odvolán podstatně dříve apod. Dalším
bodem diskuze byly i členské příspěvky, kdy členové ZO v okrese i kraji se obávají, aby nebyla
sanována z těchto peněz i společnost Včelpo. Paní předsedkyně všechny ujistila, že toto není možné,
že peníze budou použity hlavně na časopis Včelařství a investice do našeho majetku.

Dalším příspěvkem bylo konstatování, že členové ZO mají málo informací z vyšších svazových
orgánů. Bylo doporučeno, že schválené zápisy jsou na webových stránkách a funkcionáři se k nim
dostanou.
Bylo poukázáno, že nebyla poslána prezentace z roku 2016 a zápis z aktivu – 1. místopředseda slíbil,
že vše projedná s předsedy okresů a sjednají nápravu.
Také bylo konstatováno, že chybí spolupráce a hlavně podmínky práce se včelstvy ve Věznici v
Ostravě – Heřmanicích - v kompetenci předsedy okresu Ostrava – ing. Gazdy.
ČSV by měl pomáhat včelařům, aby byl dostupnější cukr ke krmení – odpověď, že toto nelze
plošně zařídit. Objednávky lze zajišťovat odběry organizačními složkami po dohodě s výrobci
cukru a následnou distribuci k včelařům.
Dále byl požadavek na funkci vyhledávání klíčových slov v časopise Včelařství z historie a podle
toho nacházet odborné články – bude řešeno paní předsedkyní a př. Formanem.
Závěrem 1. místopředseda poděkoval všem hostům a účastníkům aktivu za velmi přátelskou
atmosféru, diskuzní příspěvky a popřál šťastný návrat domů. Tím aktiv v 14.00 hod ukončil.
Zápis provedla: Marie Bučánková

V Sedlnicích 2.9.2017

