Český svaz včelařů, o.s., okresní organizace Zlín
Ostrata 115, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
http://vcelari-zlin.webpark.cz/
oozlin@vcelarstvi.cz,vcelari.zlin@centrum.cz

Usnesení z jednání jarního aktivu funkcionářů ZO a OO ČSV,o.s.,
okresu Zlín, konaného 15.03.2014.
Datum, čas a místo konání: 15. 03. 2014, 9.00 – 13.30 hod., Kulturní dům Bratřejov 26
Přítomni: viz prezenční listina
Řízení jednání: př. Studeník Jaroslav – předseda OO ČSV,o.s., Zlín.
Účastníci jarního aktivu ČSV, o. s., okresu Zlín schvalují:
- zprávu o činnosti OO za rok 2013 – přednesl př. Ing. Švancer - místopředseda OO
- zprávu o hospodaření OO za rok 2013 – přednesl př. Květák - pokladník OO
- zprávu OKRK při OO za rok 2013 – přednesl př. Gerža - předseda OKRK OO
- zprávu komise pro mládež za rok 2013 – přednesl př. Žaludek člen OO
Účastníci jarního aktivu ČSV, o. s., okresu Zlín ukládají:
- všem chovatelům včel v okrese věnovat zvýšenou pozornost zdravotnímu
stavu včelstev, případné klinické i nepatrné změny konzultovat s pracovníky SVS.
- neprodleně všem chovatelům včel v okrese spolupracovat se SVS při klinických
prohlídkách včel po laboratorním záchytu spor MVP
- neprodleně provést předjarní ošetření na stanovištích, kde byl laboratorním
vyšetřením zimní měly zjištěn pozitivní nález, to je 3 a více roztočů na jedno
včelstvo
- provést plošné ošetření na území ZO, kde bylo zjištěno méně než 25 až 30% vzorků
s nulovým nálezem roztočů,
- provést ošetření včel podle vlastního vyhodnocení nákazové situace OO nebo
ZO ČSV zejména tam, kde při prohlídkách včelstev byli zjištěni roztoči ve spadu
nebo na včelách, nebo kde došlo k vyšším zimním ztrátám včelstev s podezřením na
varroázu, nebo kde bylo laboratorním vyšetřením zimní měly zjištěno vyšší
procento pozitivních vzorků měly ( 10 % a více).
- ošetření provádět v souladu Metodikou. Doporučuje se nátěr zavíčkovaného plodu
vodnou suspenzí přípravku M1 AER s následnou fumigací VARIDOLEM podle
návodu v příbalovém letáku.
- pro případ, že uvedené veterinární léčivé přípravky nejsou k dispozici, respektive
nebyly již zajištěny hromadnou objednávkou prostřednictvím OO, upozorňujeme,
že oba přípravky jsou na veterinární recept vystavený privátním veterinárním
lékařem.
- doporučujeme plošné předjarní ošetření provést co nejdříve. Samozřejmě nadále
platí
jako nejzazší termín pro ošetření výše uvedenými přípravky termín 15. dubna.
- ostatní registrované léčivé přípravky, (Formidol 40, případně Formidol 80), je
možné v naléhavých případech použít i po tomto termínu. Předpokladem je
dosažení denních teplot kolem 20 stupňů.

- všem funkcionářům a členům ZO okresu Zlín, dodržovat závazné termíny
objednávek léčiv a jiných formulářů vyplývající jak z přijatých usnesení okresního
aktivu tak i vládního nařízení č. 197/2005 sb.
- Základním organizacím, které se dosud nezúčastnily školení na CIS v Nasavrkách,
aby tak učinily v co nejkratším možném termínu.
- všem funkcionářům a členům ZO okresu Zlín, postupně připravovat návrhy nových
kandidátů do nového funkčního období 2015 – 2020 a to jak v ZO tak i návrhy do
OO ČSV,o.s., Zlín
Účastníci jarního aktivu ČSV, o. s., okresu Zlín doporučují:
- zástupcům OO ČSV,o.s., Zlín dohodnout s IT komisí při PRV, zajištění PC
učebny a provést doškolení jednatelů 12ti ZO ČSV,o.s., v okrese Zlín v CIS.
Účastníci jarního aktivu ČSV, o. s., okresu Zlín berou na vědomí:
- úvodní slovo předsedy OO ČSV,o.s., Zlín př. Studeníka
- plán práce OO na rok 2014 – př. Květák
- rozpočet OO na rok 2014 – př. Květák
- zprávu zdravotního referenta za rok 2013 př. Vyvlečky
- informace a prezentaci o zdravotním stavu včelstev v okrese Zlín a Zlínském kraji
MVDr. Petr Jínek
- informace zástupce našeho okresu v RV - př. Gerža
- informaci o školení v Nasavrkách na CIS – př. Studeník
- informace o podprogramu pro začínající včelaře ve Zlínském kraji v roce 2014
Ing. Neckářová Martina
- informace o chystané volbě nového vedení Agrární komory, Perly Zlínska a
Regionální potraviny – Ing. Petr Slovák
- informace o přípravě Zlaté včely v ZO Sazovice př. Kučera
Schváleno 51 hlasy z 51 přítomných účastníků jarního aktivu při hlasování a
oprávněných hlasovat, nikdo se hlasování zdržel a ani nebyl proti.
V Bratřejově dne 15.03.2014

Jaroslav Studeník
předseda OO ČSV, o.s., Zlín

Kontakt: Jaroslav Studeník, předseda OO ČSV, o.s. Zlín
Jasenná 290, 763 12 Vizovice
JStudenik@seznam.cz
Mobil: +420 608 370 774

Ing. Jan Švancer
místopředseda OO ČSV, o.s., Zlín
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