ZÁPIS

Ze schůze OV ČSV o. s. Kladno, rozšířená o předsedy, jednatele a zdravotní referenty ZO
ČSV o. s. kladenského okresu, konané dne 24.1.2016 v Naučném středisku ekologické
výchovy v Brandýsku Olšanech – Čabárna čp. 220 od 9,00 hodin.

P r o g r a m:

1. Zahájení a úvodní slovo předsedy.
2. Kontrola uložených úkolů a došlé korespondence
3. Informace z X. sjezdu ČSV v Praze
4. Zpráva o hospodaření za rok 2015
5. Nákazová situace v okrese, léčivo, pokyny SVS
6. Návrh odměn za rok 2015
7. Seminář zdravotních referentů - informace o změně v odevzdávání vzorků s využitím
CIS
8. Zpráva ze zasedání RV ĆSV
9. Plán činnosti OO po X. sjezdu ČSV
10. Diskuse
11. Usnesení a závěr

K bodu 1:
Př. Volek - předseda přivítal členy OV ČSV Kladno, předsedy a jednatele ZO ČSV
kladenského okresu a předsedu OKK př. Anděla Vratislava. K navrženému programu nebylo
připomínek.
K bodu 2:
Př. Dragounová - jednatelka všechny uložené úkoly byly splněny. Korespondence v současné
době je většinou zasílána elektronicky. Vše je následně zpracováno a rozesláno všem ZO ČSV
v okrese. Bude potřeba zkontrolovat e-mailové spojení, aby se informace dostaly ke všem
jednatelům ZO ČSV. Předložené seznamy k aktualizaci následně funkcionáři doplnili.
K bodu 3:
Př. Volek - informoval přítomné funkcionáře o jednání z X. sjezdu včelařů, který se konal
2015. Na X. sjezdu ČSV proběhla volba nového předsedy. Přihlásili se dva kandidáti. Judr.

Karel Brükler a Mgr. Machová Jana. V prvním kole neměl nikdo majoritní většinu ale Mgr.
Machová získala více hlasů. Současný předseda do druhé volby nenastoupil a tak byla
zvolena do čela svazu Mgr. Machová.
Hlavním a zásadním bodem na jednání sjezdu, byla kauza antibiotik v medu, který prodává
firma Včelpo, kdy ČSV je vlastníkem. Od ministerstva zemědělství dostal svaz milionovou
pokutu, dále pak nesmí používat značku-ČESKÝ MED. Zjistila se špatná nebo žádná kontrola
dodavatelů medu. Firma Včelpo musí koupit přístroje, které budou kontrolovat kvalitu
vykupovaného medu, na etiketě musí přiznat zemi původu, neschovávat med dovážený
z ciziny za med místní. Ředitel byl ponechán ve funkci, rada byla odvolána
Důležitou změnou je podle občanského zákoníku název organizace a sídlo - na zástupný
spolek ( z.s.), tímto si musí do konce května 2016 všechny organizace opravit razítka. Dále je
nutné nahlásit sídlo organizace, kde je potřeba souhlas majitele nemovitosti v případě, že sídlo
organizace je nahlášené v místě bydliště některého funkcionáře.
Byly vydány nové stanovy ČSV, se kterými se mohou všichni seznámit na stránkách svazu.
K bodu 4:
Př. Jungmanová seznámila všechny přítomné s hospodařením OV ČSV Kladno (viz. příloha)
K bodu 5:
Př. Linhart - léčení a hlavně prostředky na léčení by se měli více medializovat, vysvětlovat,
aby se ho včelaři nebáli používat, chrání svá ale i sousedova včelstva. SVS MVDr. Krupkou
je dobrá spolupráce- zasílání mapek s výskytem všech nebezpečných nákaz a podílí se na
případné likvidaci ohnisek těchto nákaz ani s konzultací není problém.
Nákazová situace moru včelího plodu –na stránkách Státní veterinární správy jsou mapy, kde
jsou ohniska moru včelího plodu. –Benešov, Příbram, Kutná Hora, Praha-východ.
Dalším bodem bylo seznámení s nárokováním, způsobem a úhradou léčiva pro jednotlivé ZO
ČSV v kladenském okrese na rok 2016
V letošním roce se léčivo objedná centrálně za celý okres - všechny ZO se dohodly. na
centrálním objednání léčiv, pro ošetření včelstev na podzim 2016 a jaro 2017.
Léčiva - nárokovat Formidol desky do března 2016 a ostatní léčiva do 31.5.2016. Tři
objednávky na léčivo -70% dotace-cena je stejná jako v roce 2015. Vystavení lékopisů od
soukromého veterinárního lékaře. Cena za jeden recept je od 800-1000 Kč.
Zajištění léčiva pro všechny ZO ČSV – objednat přes OO ČSV Kladno.
Formidol desky-se používají a odpařovače kyseliny mravenčí zatím nejsou schváleny-neustále
probíhají testy. Ostatní léčiva. + jed. látky. Poučení o užití léčiv a čas, který je rozhodující pro
léčení. V měsíci říjnu mělo začít první ze tří léčení.
K bodu 6 :
-př. Volek seznámil všechny přítomné s návrhem odměn za rok 2015 pro př. Dragounovou jednatelku OV ČSV v hodnotě 1800,-Kč vč. DPH a pro př. Jungmanovou - pokladní OV ČSV
v hodnotě 1500,-Kč vč. DPH. - bylo všemi hlasováno a schváleno
K bodu 7:
Př. Linhart seznámil členy s výskytem černého brouka (Lesknáček), zatím se tento brouk
vyskytuje v jižní Evropě-Itálie, ale včelaři by měli být obezřetní. Je velký problém se tohoto
škůdce včel zbavit.

Dne 16.1.2016 se zúčastnil semináře zdravotních referentů, kde se nejvíce kladl důraz na
varroázu. Př. Kamler poukazoval na velký problém, kterým je územní situace, kde na malém
území je velké množství včelstev. Malé množství úživnosti a větší možnost nákazy. Při léčení
dbát na to aby ve včelstvu nebyl plod jinak je léčení 50%. Je doporučováno v září klíckovat
matku, tím je zaručeno, že v úle nebude plod a tím pádem je léčení 100%. Někteří včelaři
vůbec neprovádějí fumigaci- tím ohrožují všechny.
Omezení varroázy je také možno podchytit v době rojení. Snaha o předcházení rojení, roj
neznámého původu, likvidovat. Metodika kontroly zdraví- nařízení Státní veterinární správy.
Vyhlášky-mimořádné veterinární opatření- katastrální území.
Odběr vzorků na vyšetření zimní měli – bylo doporučeno seznamy tisknout z CISU, kde
hlavně musejí být správně počty včelstev, poté vzorky s platným seznamem předat veterináři.
Dotaz na termo úl - bohužel včely mají jednu velkou vlastnost a tou je regulace teploty. Takže
každé přehřátí dokáží regulovat. Nastává otázka, zda je tento termo úl takový zázrak a
pomůže při odstranění varroázy.
Připomněl termín na odběry vzorků a do 15.2.2016 odevzdat na SVS Kladno na vyšetření - od
všech základních organizací + seznamy, které je již budou zpracovávat v CIS.
Dokument, který by měl mít každý včelař ve včelíně - záznam o léčení včel - postupně
doplňovat kdy a čím léčil - uchovávat po dobu 5let
(všechny tyto dokumenty vyšly v oběžníku č.1/2014)
K bodu 8:
Př. Plecitý seznámil s volbou nového RV ČSV. Je v něm 77 zástupců OO ČSV z celé
republiky. Nastala obměna – 40% nových zástupců. Zvolená předsedkyně Mgr. Machová si
zvolila 9 ti členné předsednictvo.
Jednalo se o svépomocném fondu. Změnit platbu do fondu.
Dále nastane změna legislativy, kdy právník na svazu bude pracovat celý týden.
Projednával se antibiotický med- bude se likvidovat a ztráty jsou 2 -3,5 mil.Kč.
Dotační tituly – změny - ten, kdo nebude členem svazu, nedostane dotace na nic. Zachována
bude akorát dotace 1D.
-podle metodických pokynů RV ČSV a podle žádostí jednotlivých ZO jsme předložili žádost o
dotaci na rok 2015 jak na národní úrovni, tak ve smyslu novelizované vyhlášky 197/2005Sb.
K bodu 9:
Plán činnosti OO ČSV předán funkcionářům

(příloha č. 2)

K bodu 10:
Př. Volek - připomněl včelařům – v měsíci únoru nahlásit na OÚ stanoviště včel
Př. Belušová - špatná kvalita mezistěn dodávaných z firmy Včelpo
Př. Macháček - zpracovat dotační plány do otevřených fondů kraje- pro všechny ZO ČSV
v okrese.
Př. Plecitý - jednání o vzniku funkce zástupce do koordinačního výboru
Hlášen nedostatek vosku- výměna mezistěny-vosk
Př. Zdych - seznámil přítomné s pracemi na muzeum včelařství v Kolči a také požádal
včelaře, zda by měli nějaké včelařské pomůcky, které by mohli muzeu věnovat.
Pozval včelaře na výroční členskou schůzi ZO ČSV Kladno, která se koná 20.2.016 a bude
s muzikou.

Návrh usnesení za dne 24.1.2016
1.Bere na vědomí:
- zprávu o hospodaření za rok 2015
-zprávu ze zasedání zdravotních referentů
-zprávu o použití léčiva v roce 2016 a současnou nákazovou situaci
-zprávu ze zasedání RV ČSV po X. sjezdu ČSV
-odsouhlasení návrhu odměn
-informace o odevzdání vzorků přes CIS
-plán práce OV ČSV po X. sjezdu ČSV
-řešení zástupce do koordinačního výboru
2.Schvaluje:
-splnění úkolů z minulé schůze
-finanční odměnu za rok 2015
-př. Bc. Dragounová 1800,-Kč
-př. Jungmanová
1500,-Kč
-plán práce na rok 2016
-rozpočet na rok 2016

Usnesení
Ze schůze OO ČSV Kladno o.s., rozšířená o předsedy a jednatele ZO ČSV z kladenského
okresu, konané dne 24.1.2016 Naučném středisku ekologické výchovy v Brandýsku Olšanech
– Čabárna
3.Ukládá:
1. Všechny ZO ČSV odevzdají požadavky na léčivo do března 2016
2. Odevzdat protokoly na OV ČSV o ošetření aerosolem do března 2016
3. Podklady na vyšetření měli zpracovat přes CIS a odevzdat KVS MvDr. Krupkovi
4. Doplnit aktuální e-mailové kontakty na funkcionáře ZO ČSV
5. Zaslat zápis z této schůze všem členům OV ČSV o.s. Kladno a předsedovi OKK
Kladno př. Andělovi
zajistí: př. Bc. Dragounová
6. OO ČSV objedná léčivo na ošetření pro rok 2016 a jaro 2017 dle pokynů SVS ve
stanovených termínech prostřednictvím soukromých veterinárních lékařů, souhrnně
na základě písemných objednávek jednotlivých ZO ČSV a následně zajistí distribuci
a předání léčiv jednotlivým ZO ČSV.

Zajistí: př. Linhart a př. Bc. Dragounová
7. Příprava schůze OV ČSV Kladno v březnu 2016
Zajistí: př.Volek a př. Bc. Dragounová
8. Usnesení bylo přijato jednomyslně všemi členy OO ČSV Kladno.

předseda
Jiří Volek

jednatel
Bc. Monika Dragounová

