Zápis ze zasedání POO ČSV Frýdek - Místek
ve Frýdku-Místku, Sadová 606, dne 24. 6. 2021 v 17:00 hod.
Přítomní: Poništ, Březina, Cholavová
On-line: Burda, Bc. Poništ, Mgr. Kožušník
Omluveni: Barták, Haleš
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Úvod, program
Došlá a odeslaná pošta
Plán práce 2021
Léčiva 2021
Zprávy z vyšších svazových orgánů
Dotace 2021
Organizační
Diskuze a závěr

Ad 1. Úvod, program
Předseda př. Poništ přivítal všechny přítomné a přednesl návrh programu zasedání. Program
byl přítomnými jednomyslně schválen.
Bylo navrženo a schváleno, aby se z důvodu pracovní vytíženosti někteří členové POO ČSV
FM účastnili dnešního zasedání pouze prostřednictvím telefonu /on-line/.
Ad 2. Došlá a odeslaná pošta
Předseda seznámil přítomné s dopisem z vedení ČSV ze dne 25. 5. 2021, ve kterém jsou
shrnuta opatření týkající se omezení i rozvolňování vládou nařízených omezení pro nejrůznější
akce, v případě včelařských spolků se jedná např. o výroční členské schůze, které by měly
v jednotlivých ZO ČSV proběhnout nejpozději do konce srpna letošního roku.
Ad 3. Plán práce 2021
a) Už 3. ročník výstavy „Příroda a včely“ plánujeme na 11. 9. 2021 opět ve spolupráci s
„dřevaři“. Předseda požádá na zasedání PRV ČSV vedení svazu o finanční podporu na
tuto akci a dohodne schůzku na KÚ MSK.
b) Mimořádná konference je plánována na 25. 9. 2021 od 9.00 hod., a pokud to situace
umožní, proběhne ve Frýdku-Místku na Sadové 606. Každá ZO ČSV našeho okresu si
zvolí jednoho delegáta na tuto konferenci a informaci o tom, kdo bude zastupovat danou
ZO, pošle na okresní mail nejpozději do 20. 9. 2021.
Ad 4. Léčiva
Př. Burda informoval, že objednávka léčiv pro podzimní ošetření včelstev byla včas odeslána. O
jejich distribuci budou jednotlivé ZO ČSV včas informovány.
Ad 5. Zprávy z vyšších svazových orgánů
- Probíhá výběrové řízení na tajemníka – je 7 zájemců o tuto pozici
- Připravuje se XI. sjezd ČSV
- Připravují se aktivy se ZO a OO ČSV
- Svaz připravuje krátká videa se včelařskou tématikou, která si jednotliví zájemci budou moci
stáhnout.

Ad 6. Dotace 2021
Včelaři v Moravskoslezském kraji v roce 2021 dostanou 2 miliony korun na boj se včelím
parazitem. Podrobnější informace k těmto dotacím jsou zveřejněny na okresních stránkách.
Ad 7. Organizační
a) Do doby zvolení nové OKK funguje původní ve složení př. Carbol, Labaj a Březina. POO
ČSV FM doporučuje, aby se tato komise sešla a dohodla se na dalším postupu. Př.
Březina převzal účetnictví ke kontrole OKK, kontrola by měla být dokončena a výsledek
kontroly včetně účetnictví předán POO ČSV FM nejpozději 30. 8. 2021.
b) Dětský den v Horní Lomné, který se za podpory OO ČSV FM konal 5. 6. 2021, měl
zdárný průběh a hojnou návštěvnost. Článek o této akci bude zveřejněn v časopise
Včelařství, ve Zpravodaji Horní Lomné a na facebooku. Zajistí Bc. Poništ.
Ad 7. Diskuze a závěr
Předseda př. Poništ závěrem poděkoval všem přítomným za účast a popřál jim hezkou
dovolenou i prázdniny.
Zpracovala: Věra Cholavová dne 11. 7. 2021
Miroslav Poništ, předseda OO ČSV FM

