Zápis ze zasedání POO ČSV Frýdek - Místek
ve Frýdku-Místku, Sadová 606, dne 27. 5. 2021 v 17:00 hod.
Přítomní: Poništ, Mgr. Kožušník, Barták, Haleš, Cholavová
Omluveni: Bc. Poništ
Nepřítomní: členové OKK ČSV FM
Program:

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

Úvod, program
Došlá a odeslaná pošta
Zprávy z vyšších svazových orgánů
Léčiva 2021
Okresní konference
Organizační
Diskuze a závěr

Ad 1. Úvod, program
Po přivítání všech přítomných přednesl předseda př. Poništ návrh programu zasedání. Program
byl přítomnými jednomyslně schválen.
Ad 2. Došlá a odeslaná pošta
a) Z magistrátu bylo vráceno 7.813,- Kč za nájem kanceláře za loňský rok.
b) Vyúčtování dotace 1D z jednotlivých ZO ČSV našeho okresu předseda osobně odevzdal
na sekretariát ČSV v Praze.
c) Předseda seznámil přítomné s mailem od př. Carbola, ve kterém nás informuje, že už se
OKK ČSV FM sešla. Předseda mu odeslal odpověď: z důvodu nepředaných volebních
lístků z Okresní konference z 5. 9. 2020 nelze ověřit, zda byli př. Carbol, Březina a
Klimeš skutečně zvoleni, takže i když se po více než půlroce sešli, informace není
relevantní a OKK by měla pracovat stále v původním složení až do nových voleb.
Ad 3. Zprávy z vyšších svazových orgánů
Předseda informoval přítomné, že:
a) Pověřeným tajemníkem ČSV je po Ing. Petru Šerákovi př. František Krejčí.
b) Volební období je posunuto do 31. 10. 2021.
c) Komise pro přípravu XI. sjezdu, ve které pracují i členové naší OO ČSV, připravuje XI.
sjezd, který by se měl uskutečnit v prosinci letošního roku. Zatím stále není znám počet
delegátů, protože v 11 okresních organizací z důvodu pandemie neproběhly okresní
konference.
Ad 4. Léčiva
Objednávku léčiv musí jednotlivé ZO ČSV poslat přes CIS nejpozději 15. 6. 2021. O jejich
distribuci budou ZO ČSV včas informovány.
Ad 5. Okresní konference
a) Vzhledem k tomu, že okresní konference, která proběhla 5. 9. 2020 v Horní Lomné, byla
chaotická, došlo k mnoha pochybením a k dnešnímu dni není k dispozici ani opravený
zápis z této konference (v původním jsou zásadní chyby), navrhuje předsednictvo svolat
mimořádnou konferenci, které by se za každou ZO ČSV našeho okresu zúčastnil 1
zástupce a provedly se řádné volby do OKK ČSV, případně do vyšších svazových

orgánů. Mimořádná konference je plánována na 25. 9. 2021 od 9.00 hod., a pokud to
situace umožní, proběhne ve Frýdku-Místku na Sadové 606.
b) Do konce letošního roku musí ve všech ZO ČSV proběhnout výroční členské schůze,

ideálně do 31. 8. 2021 i s ohledem na současné rozvolnění vládních opatření
v souvislosti s pandemií covidu. Zápisy z těchto VČS jednotlivé ZO ČSV předají
nejpozději do 15. 9. 2021 společně se jmény delegátů či případných náhradníků na
mimořádnou okresní konferenci, na které by měly proběhnout i nové volby do OKK a
případně do vyšších svazových orgánů. Proto znovu žádáme funkcionáře jednotlivých
ZO ČSV našeho okresu, aby včas zaslali své návrhy.
Ad 6. Organizační
a) Předseda informoval, že ZO ČSV Dolní Lomná spolupořádá 5. 6. 2021 „Dětský den“
v Horní Lomné a požádal OO ČSV FM o finanční podporu s tím, že se na této akci bude
podílet i OO ČSV FM. Přítomnými byla odsouhlasena částka 8.000,- Kč určená na
propagaci včelařství na této akci. Př. Cholavová rozešle informační maily o této akci na
všechny ZO ČSV našeho okresu.
b) Propagační materiály – letáčky se včelařskou tématikou, omalovánky pro nejmenší,
pexeso apod. jsou k dispozici na vedení ČSV v Praze (p. Nehybová) a při pořádání akcí
na propagaci včelařství o ně může požádat kterákoliv ZO ČSV.
Ad 7. Diskuze a závěr
a) Př. Haleš navrhl uspořádání zájezdu včelařů. Zjistí možnosti a podmínky, za jakých lze
v současné situaci tuto akci uspořádat.
b) Př. Kožušník: Jak postupovat při zjištění, že se v katastru obce nacházejí včelstva,
jejichž majitel není znám? Pokud se zjistí majitel pozemku, musí se prokázat svolením
s umístěním včelstev. Pokud je majitel neznámý, v Hradišťku je evidence všech včelstev
umístěných na jednotlivých parcelách. Jestliže včelstva nejsou v evidenci a majitel není
znám, musí dojít ke komisionální likvidaci včel (potencionálních nosičů nákazy).
c) Vzhledem k tomu, že žádný z předsedou oslovených potencionálních členů OO ČSV FM
nebyl ochotný pomoci s objednáváním, distribucí a fakturací léčiv, předseda požádá př.
Burdu a př. Cholavovou o zpracování této agendy.
Předseda př. Poništ závěrem poděkoval všem přítomným za účast a popřál jim spoustu
hezkých dnů nejen se včelami.
Zpracovala: Věra Cholavová dne 9. 6. 2021
Miroslav Poništ, předseda OO ČSV FM

