ZÁPIS
z jednání Okresního výboru ČSV České Budějovice
Včelná, 6.března 2018
Řídící schůze: př. Josef LINHART
Účast: dle prezenční listiny
jako host: MVDr. Theodor POKORNÝ

PROGRAM
•

Zahájení – př. Josef LINHART

•

Zpráva předsedy OO – př. Josef ZIMEN. Loňský rok byl ve znamení oslav 150let
organizovaného včelaření na českobudějovicku. Vzpomenul všechny důležité akce, které
byly v této souvislosti organizovány
pro rok 2018 se připravuje účast na výstavě Jaro Hobby, Země živitelka, Podzim Hobby,
uvažuje se o návštěvě Olomouce - Konference zlepšovatelů a vynálezců v oboru včelařství

•

Zpráva o hospodaření v roce 2017 – př. Petr STIBOR – samostatná příloha

•

ZO Borek problémy s cenami léčiva, varidol s nosiči / varidol a nosiče jednotlivě – různé
ceny

•

MVDr. POKORNÝ – narůstá počet pozitivních stanovišť na VD. 166 stanovišť v okrese z
více jak 10VD/včelstvo. Problém nárůstu bude pravděpodobně v nesprávném odběru měli
určené k vyšetření. V souvislosti s uváděním nové vyhlášky do života se jeví jako potřebné
posoudit nejdříve vlastními silami příčiny úhynů. Ti včelaři, kteří měli ve vzorcích více jak
10VD/vč., musí bezpodmíněčně provést jarní ošetření nátěrem plodu. To je zapotřebí
zajistit v jednoitlivých ZO. O provedení jarního ošetření je nutné poslat na inspektorát KVS
informaci.

USNESENÍ
OV schvaluje:
• zprávu o činnosti za rok 2017 přednesenou př. Josefem ZIMENEM
• zprávu pokladníka OV přednesenou př. Ing. Petrem STIBOREM

bere na vědomí:
• informace přednesené zástupcem KVS MVDr. Theodorem POKORNÝM
• zprávu OKK přednesenou př. Zděňkem ROUBÍNEM
ukládá:
• všem ZO, zajistit jarní léčení včelstev u těch včelařů, kteří byly po
provedeném vyšetření SVÚ označeni jako pozitivní - více jak
3VD/včelstvo, zvláštní pozornost věnovat těm včelařům, kteří měli více
jak 10VD/včelstvo
• všem ZO, nahlásit MVDr. Pokornému provedení jarního ošetření elektronicky
• všem ZO, předložit jednateli okresu seznam prohližitelů včelstev, kteří
mají zájem na proškolení a obnovení platnosti statutu proihlížitele v SOU
Nasavrky – duben 2018. Termín do 18.3.
• zachovat stávající systém objednávání a finanční úhrady léčebných
prostředků
• výši objednávek pro ZO okresu (1 lahvička, 5mll, je na 15včelstev)
stanovovat podle stavů včelstev v CIS + navýšení o 10%
• Formidol pro letní ošetření objednat do 20.3. Objednávky posílat jednateli
OO
• žádosti o dotace na aerosolové vyšetření za rok 2017 předložit jednateli

OO termín do 30.března
• všem ZO postupně vytypovat včelaře jako kandidáty do budoucího OV
ČSV
Usnesení bylo schváleno jednomyslně, čas: 17,36hod. Včelná
Zapsal: Miroslav J e l í n e k

