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Zápis z jednání výboru OO ČSV Frýdek – Místek konaného 21.7.2016 v ZO ČSV
v Dobré (areál Včela, pro navigaci č.p. 762)
Projednávané body :
1/ - Došlá pošta – nebyla žádná
2/ - Dotace na výměnu úlů – podklady nedodaly tyto ZO ČSV: - Baška, Kunčice
pod Ondřejníkem, Kozlovice, Horní datyně
- volných je stále ještě 85 nových úlů
- v odevzdaných podkladech je spousta chyb (hlavně ve fakturách)
Termín k uzavření jednání o dataci na nové úly je 30.9.2016 !!!
3/ - Včelařské kroužky – došla dotace 100.000,- Kč. Stanovené podmínky pro
čerpání jsou ve smlouvě.
4/ - Kurz chovu matek na farmě přítele Kopečka v Pržně proběhl uspokojivě.
5/ - Výstava „Život na zahradě“ na Černé louce v Ostravě:
- 25.9.2016 v 11.00 hod. proběhne AKTIV
- Ten kdo bude mít na výstavě službu, tento rok nedostane lístky na oběd, ale
vypíše si cestovní příkaz a na něj si uplatní 70,- Kč na stravné.
6/ - ZO ČSV které nebudou v roce 2017 čerpat dotaci na výměnu úlů mohou
podávat případné návrhy na nové projekty (pro rok 2017) OO ČSV Frýdek –
Místek
7/ - Členové výboru OO ČSV Frýdek – Místek konstatují, že je nutné aby
funkcionáři ZO ČSV daleko více pracovali se svými členy.
8/ - Podrobně byl prodiskutován námět na odměňování funkcionářů OO ČSV.
9/ - Mimořádně zařazené jednání OO ČSV Frýdek – Místek. Bude se konat
24.8.2016 v 15.30hod. nejspíše v Kozlovicích. Upřesnění bude na internetových
stránkách OV ČSV – SLEDUJTE!!! Na tomto zasedání členové OO ČSV odevzdají
na příslušném formuláři cestovní náklady za rok 2016. Také na tomto zasedání
je nutno odevzdat faktury Včelařských kroužků!
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10/ - 7.9.2016 nebude jednání OO ČSV ve Vlkovicích, ale na Ostravici – „Penzion
MAZÁK“. Program jednání bude také změněn. – odpovídá předseda
11/ - také říjnové jednání OO ČSV ve dnech 22.+23. 10.2016 nebude v Dolních
Domaslovicích, ale buď - účast na „Mezinárodní výstavě zlepšovatelů a
vynálezců ve včelařství – Slovensko /Trenčín/ - zájezd“, - nebo výstup na Lysou
horu a tam jednání. Ještě bude upřesněno.
12/ - Školení CIS – Fryčovice 10 9.2016 se uskuteční od 8.00 hod. Návrh od
školitele je aby se školení uskutečnilo pouze 10.9.2016. Z jednotlivých ZO ČSV je
nutno zajistit dva lidi.
13/- ZO ČSV Sedliště, Dobrá, Krmelín – je nutno poslat žádost na ČSV –
sekretariát pro příspěvek na almanach – IHNED!!
14/ - Návrhy na vyznamenání – je nutno dávat průběžně a včas
15/ - Přeregistrace OO ČSV Frýdek – Místek je na dobré cestě. Všechny povinné
podklady jsou již odevzdány
16/ - Předseda ZO ČSV Dobrá Petr Vitula podal návrh na přednášejícího
odborníka (historie včelařství) Petra Juřáka. Výbor OO ČSV souhlasí. Petr Juřák
podá žádost.
17/ - Kdo se chce účastnit soutěže o nejlepší med, perník nebo medovinu na
výstavě „Život na zahradě“ v Ostravě organizovanou OO ČSV Frýdek – Místek, je
nutno odevzdat vzorky. Med nemusí mít veterinární vyšetření
18/ - Diskuze :
- Radek Tříska navrhuje připravit podklad pro vyšší orgány, aby bylo možno řešit
ty včelaře, kteří se nezaregistrují u ZO ČSV a nekomunikují s ní.
- Radek Tříska navrhuje hledat řešení k vysazování dřevin příznivých pro pastvu
včel

Zapsal : Mgr. Václav Kožušník
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