
                                                    

 

 

 

 

  Ze schůze OV ČSV o.s.Kladno, která se  konala dne 14.3.2015 v Naučném středisku 

ekologické výchovy v Brandýsku Olšanech – Čabárna čp.220  od 9,00 hodin. 

 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Kontrola splněných úkolů, došlá pošta 

3. Výsledky vyšetření měli 2014-2015 v Okresu Kladno 

4. Příprava Okr. konference  dne 18.4. 2015 

5. Diskuse 

6. Usnesení, závěr 

 

K bodu 1: 

Předseda přivítal členy OV ČSV Kladno a předsedu OKK př. Smetanu 

K navrženému programu nebylo připomínek. 

 

K bodu 2: 

Všechny uložené úkoly byly splněny 

Dále členy seznámil s došlou poštou, která obsahovala návrh na udělení vyznamenání př. 

Tučka ze ZO ČSV Klobuky. –vyznamenání „Vzorný včelařský pracovník“ 

OO ČVS Kladno o.s. obdržela Sadu včelařských obrazových panelů se včelařskou tématikou-

10 kusů-jedná se zápůjčku. Dále jsme jako organizace obdrželi mobilní modem na přenosný 

internet- zlepšení komunikace mezi organizacemi ohledně centrálního informačního systému. 

 

K bodu 3: 

Př. Chaloupka seznámil přítomné členy s výsledky vyšetření měli 2014-2015 v okrese 

Kladno. Po dohodě s KVS a MVDr. Krupkou bude léčení stejné jako v loňském roce. U 

pozitivních včelstev kdy je 3 a více roztočů na včelstvo JE POVINNOSTÍ  přeléčit M1 –AER 

a Varidol FUM a včelstva pozitivní 2 a méně nechají na uvážení včelařů. I když mohou 

přeléčit také. 

          Zápis 



Dalším bodem bylo seznámení s objednávkou léčiv od základních organizací ČSV o.s. 

z Kladenského okresu, které měly odevzdat do 14.3.2015. Dvě organizace odevzdají 

v příštích dnech. 

Formidol desky- 40ml ale také Formidol 81ml je možno použít podle klimatických podmínek 

již v dubnu. Pozor na Formidol 81ml- jeho aplikace je jiná než jsou včelaři zvyklí, delší doba 

odparu -12 dní 

Odevzdání nároků na ostatní léčiva.+ jed.látky  a aceton  pro léčení podzim 2015- jaro 2016 je 

do 20.4.2015.Poučení o užití léčiv a čas, který je rozhodující pro léčení. V měsíci říjnu by 

mělo začít první ze tří léčení. 

Př. Chaloupka seznámil přítomné se změnou, která se dotkne všech základních organizací a 

tou je změna názvu a tím změna razítka, která bude aktuální k 1.1.2016 

 

K bodu 4: 

 Příprava konference, která se uskuteční 18.4.2015 v Naučném středisku ekologické výchovy 

v Brandýsku –Olšanech. Byl připraven plán konference, byly představeny vyrobené 

delegačenky. Mají dvě barvy a to bílá- průkaz degáta s možností hlasování a barva žlutá- 

současný představitel OV ČSV Kladno o.s. a hosté. 

 

K bodu 5: 

Diskuse 

 –  př. Volek - proč se nereaguje na případné soudní jednání s případě obvinění Včelpa 

- př. Belušová -  připomínka k návrhu stanov Část II.Článek5,Členství ve svazu, bod 5 

Původní stanovy - Za člena svazu může být přijat každý občan, který dosáhl věku 10let, 

bydlí na území ČR, souhlasí se stanovami a zaváže se je plnit 

Návrh stanov: - Za člena svazu může být přijat každý občan ČR, který dosáhl věku 15let, 

bydlí na území ČR, souhlasí se stanovami a zaváže se je plnit 

- s ohledem na čerpání výhod a požitků těchto členů pak není jasné, jak na současné členy ve 

věku 10-14let bude nahlíženo a zda se na ně budou vztahovat všechna práva řádných členů 

(pojištění, svépomocný fond, léčiva, dotace apod.) 

- domnívá se, že není žádné opodstatnění ke změnám 

Př. Chaloupka - projednat na Okresní konferenci 

- uložení sady 10 ks obrazů se včelařskou tématikou bude ve středisku NSEV v Brandýsku-

ZO ČSV ji může proti podpisu zapůjčit na akce, které bude organizace pořádat. 

 

 

Návrh  usnesení ze dne 14.3.2015 

 

1.  OV ČSV  bere na vědomí: 

 

- pokyny SVS Praha k přeléčení včelstev v roce  2014-2015 

-informaci k léčivu Formidol 81 ml 

-požadavky ZO ČSV na objednání Formidolu 40ml a 81ml pro rok 2015 

- Sada včelařských obrazových panelů zůstane uskladněna v Naučném středisku ekologické 

výchovy v Brandýsku a základní organizace si ji budou moci zapůjčovat na své akce. 

-přenosný mobilní internet 

-okresní konference se bude konat 18.4.2015 

 

 

 

 



2.  OV ČSV -souhlasí: 

-s udělením vyznamenáním „Vzorný včelařský pracovník“ př.Tučkovi 

- s předáním daru jednatelce ve výši 1 000,-Kč k jejímu živ.jubileu 

- se splněním usnesení z minulé schůze 

 

3.  OV ČSV – ukládá: 

 

1. Komplexně připravit Okresní konferenci na den 18.4.2015 

    -konzultace před Okresní konferencí dne –  

zodpovídají všichni členové OV ČSV Kladno 

 

2.   Předat vyznamenání  „Vzorný včelařský pracovníkˮ  

                                                                                            zajistí: př. Chaloupka 

 

3.   Předložit zprávu o činnosti OO ČSV Kladno o.s. za rok 2010-2015 

                                                                                            zajistí: př. Bc. Dragounová 

 

 

4.  Zaslat zápis z této schůze všem členům OV ČSV Kladno o.s. a předsedovi OKK Kladno            

př. Smetanovi Jar. 

 

 

5. S usnesením jednomyslně souhlasí všichni členové OV ČSV Kladno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       předseda OV ČSV                                                                  Jednatel   OV ČSV         

      Tomáš Chaloupka              Bc.Monika Dragounová                                                                       

                                                                       


