Český svaz včelařů, o.s., okresní organizace Zlín
http://vcelari-zlin.webpark.cz/
oozlin@vcelarstvi.cz,vcelari.zlin@centrum.cz

Usnesení z jednání 39. výborové schůze OV OO ČSV, o.s. Zlín
Datum a místo konání: 01.09.2014, v 18.00 hod. restaurace MAJA Zlín Příluky
Přítomni: př. Studeník, př. Krátký, př. ing. Švancer, př. Květák, př. Horák, př. Vyvlečka, , př.
Žaludek, čestný člen př.Okál,
Omluven: př. Kolínek (čestný člen, nemoc),
Nepřítomen: př. Otépka,
Hosté za OKRK: př. Gerža, př. Ševců, př. Hnilica
Usnesení zapsal: př. Studeník Jaroslav - předseda
Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín schvaluje:
- připomínky, které budou zaslány vedení ČSV k jednání se SVS v Praze.
1) V první řadě vyřešit legislativně statut prohlížitele včel, aby mohli být využiti.
2) Legislativně zpřísnit všechny přesuny včelstev v pásmech MVP, a to jak uvnitř pásem,
tak při přesunech z pásem ven a opačně do pásma MVP. V případě porušení,
uplatňovat zákonné sankce. (Kočování, nákupy a prodeje oddělků a včelstev).
3) Maximálně zkrátit dobu, která běží od odebrání vzorku při klinických prohlídkách a
potvrzení moru včelího plodu SVÚ přes administrativní zpracování až po likvidaci
včelstev spálením. Dosavadní postup je bohužel v některých případech zdlouhavý.
4) Při diagnostice MVP využívat nové zkušební metody používané v současnosti např.
v NSR přímo na stanovištích včel.
5) Dohodnout, aby SVÚ přeposílali elektronickou cestou všechny pozitivní výsledky
vyšetření, jak MVP tak i varroázy na okresní organizace ČSV,o.s., které by měli
povinnost je dále přeposílat na jednotlivé ZO ČSV,o.s.
6) Zjistit jakým způsobem se řeší diagnostika, výskyt a šíření MVP zejména ve státech
od kterých nakupuje ČR med, např. z Číny, Mexika, Argentiny, Ukrajiny, Španělska
a států EU. Z těchto informací a poznatků pak posoudit, zda postup našich metod je
nejdokonalejší, nejšetrnější a nejvhodnější, a to jak ke včelám, tak i k chovatelům včel.
7) Vyvinout maximální úsilí o vývoj šetrné (léčebné) metody s dlouhodobým účinkem
proti šíření nebo působení spór moru včelího plodu. Požádat výzkum a lékaře, aby se
v maximální míře začali touto problematikou zabývat na mezinárodní úrovni. Možná
tuto otázku lépe a účinněji formulovat, aby se mohl MVP (léčit) nebo tlumit tak jako
se toho dosáhlo při léčení a tlumení varroázy.
8) Ve zlínském okrese se spoluprací se SVS nemáme zásadní problémy, i když se tak
děje mohli by si okresy a kraje SVS vzájemně více vypomáhat při zvýšených
výskytech zdravotních problémů jako letos. Více problémů vidíme ve spolupráci
s chovateli včel ať už při vstřícnosti dohodnutí termínů prohlídek, tak i v ojedinělých
případech vstupu na pozemek a provedení prohlídky. Toto je více interní záležitost
vedení jednotlivých ZO ČSV,o.s.,
9) V závěru připomínek je nutné se zmínit o administraci náhrad škod, o které žádají
jednotliví chovatelé po likvidaci včelstev. V mnoha případech se obracejí na
pracovníky SVS nejen o potvrzení žádosti, ale o kompletní vyplnění žádostí,
okopírování veškeré korespondence atd., což nám vždy ochotně splní, ale stěžuje jim

to vlastní výkon administrace. Snad by mohl být vypracován nějaký manuál a dán
k dispozici funkcionářům ZO ČSV.o.s.
Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín ukládá:
- všem členům Okresní organizace, aktivně se zapojit při organizaci VIII.
Včelařské akademie a III. Výstavy včelařských potřeb
Termín: 12.04.2015
Zodpovědni: všichni členové OO Zlín
- všem členům OO a ZO ČSV,o.s., ve Zlínském okrese postupně oslovovat
případné kandidáty do funkcí ZO a OO v následujícím volebním roce 2015.
Termín: průběžně
Zodpovědni: funkcionáři ZO a OO ČSV,o.s., Zlínského okresu.
- všem chovatelům včel v okrese Zlín, celoročně věnovat zvýšenou
pozornost při prohlídkách a ošetřování včel, sledovat zdravotní stav a případné
klinické změny ihned konzultovat se SVS Zlín.
Termín: průběžně
Zodpovědni: všichni chovatelé včel Zlínského okresu
- pokladníkovi př. Květákovi napsat upomínku ZO ČSV,o.s., Velký Ořechov kvůli
neproplacené faktuře za léčivo druhé objednávky 2014.
Termín: 05.09.2014
Zodpovědný: př. Radek Květák
Okresní výbor OO ČSV, o.s. Zlín bere na vědomí:
- kontrolu plnění usnesení z 38. výborové schůze OV OO ČSV, o. s. Zlín, ze dne
07.07.2014 - př. Studeník.
- kontrolu plnění usnesení předsednictva OO Zlín ze dne 04.08.2014, př. Studeník
- informace KVS o mimořádné zdravotní situaci včelstev v okrese Zlín a celém
Zlínském kraji k dnešnímu dni, př. Studeník.
- zhodnocení výjezdního zasedání OO ČSV,o.s., Zlín do Polešovic dne 7.7.2014
- návštěvu zástupců OO ČSV,o.s., Zlín u polských přátel na Dnech medu v Pštině
dne 10.08.2014
- informaci o dodání léčiv VVÚ Dol, 3 objednávky včetně fakturace pro jednotlivé
ZO ČSV dle skutečných objednávek.
Schváleno 7 hlasy ze 7 členů OV přítomných při hlasování a oprávněných
hlasovat, nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel.

Jaroslav Studeník
předseda OO ČSV, o.s. Zlín
Ve Zlíně dne: 01.09.2014

Karel Krátký
jednatel OO ČSV, o.s. Zlín

