
ZÁPIS
z krajského aktivu včelařů Jihočeského kraje

Dubné,  okr. České Budějovice - 5.září 2020

Řídící aktivu: Martin PALEČEK

Účast: viz. Prezentační listiny - okr. CB: 22    CK: 8  JH:16     TA: 11    PT: 7   ST: 4
PI: 5     Hosté: 4     Celkem : 77 účastníků

PROGRAM

1. Zahájení aktivu:  provedl řídící aktivu Martin PALEČEK, přivítal zástupce okresů
Jihočeského kraje, zástupce ZO a hosty – senátora a starostu Hluboké nad Vltavou
ing.  Tomáše JIRSU, MVDr.  Andreu NOVÁKOVOU a tajemníka  ČSV ing.  Petra
ŠERÁKA.  Představil  pracovní  předsednictvo  ve  složení:  Jozef  ZIMEN,  ing.  Petr
STIBOR,  ing.  Petr  ŠERÁK,  MVDr.  Andrea  NOVÁKOVÁ a  ing.  Tomáš  JIRSA.
Řídící  schůze dále seznámil přítomné s  organizačními pokyny pro zdárný průběh
aktivu

2. Zpráva  Krajského  koordinačního  výboru: Předseda  Krajského  koordinačního
výboru Jozef ZIMEN přednesl  zprávu za uplynulé období,  tj.  za dobu od konání
krajského  aktivu  v  roce  2019   (7.9.).  Zmínil  některé  aspekty  současné  situace  v
oblasti  chovu  včel  v  rámci  Jč.  kraje,  otázky  vzdělávání  včelařů  v  Nasavrkách  a
nejbližší  plánované  akce,  jako  Konference  zlepšovatelů  a  vynálezců  v  oblasti
včelařství – TRENČÍN 2020, kterou bychom mohli navštívit.  Na to reagoval ing.
ŠERÁK  v  tom  smyslu,  že  má  informace  ze  slovenské   strany,  že  vzhledem  k
nákazové situaci – covid 19, bude tato akce odložena na rok 2021. Přítel ZIMEN dále
mluvil o výši členského příspěvku, který v současnosti činí 300Kč na člena. Podle
jeho názoru je to málo a na sjezdu ČSV v prosinci t.r. bude navrhovat jeho zvýšení na
500Kč. 

3. Slovo dostává ing. Tomáš JIRSA, který zdraví  jednání aktivu a upozorňuje na to, že
kraje i obce mají finance na podporu spolkových činností a je potřeba o ně požádat.
Práci včelařů vnímá jako velmi důležitou pro veřejnost a jako starosta HLUBOKÉ
nad Vltavou ji také každoročně finančně podporuje. 



4. Řídící schůze informuje účastníky aktivu o tom , že pozvaný zástupce Jč. kraje pan
Pavel HROCH  se z účasti na aktivu omluvil. Sám tedy informuje o  tom, že dotace z
Jč. kraje pro okresní organizace byla pro rok 2020 škrtnuta. Předběžně jsou finance
slíbeny na rok 2021. Naproti tomu dotace pro začínající včelaře byla zachována v
plné výši. Zároveň vyzývá funkcionáře OO i ZO, aby dávali podněty na co krajskou
dotaci využít. 

5. Nákazová situace v Jč. kraji
Varroáza - řídící aktivu informuje o tom, že počty stanovišť s více než třemi roztoči
na  včelstvo  rok  od  roku  rostou,  ubývá  stanovišť  s  nulovými  nálezy.  Nabádá  k
dodržování léčebných postupů tak,  jak jsou stanoveny pro jednotlivé druhy léčiv.
Podtrhuje účinnost  boje s varroázou při plošném ošetření v jednom čase. Důležité je
zajistit dobré podmínky pro vývoj dlouhověkých včel.
MVP -  MVDr. NOVÁKOVÁ  informuje o tom, že v roce 2020 nebylo žádné nové
ohnisko MVP. Děkuje všem funkcionářům a včelařům za odvedenou práci v oblasti
léčení včelstev. Př. PALEČEK informuje, že počet ohnisek MVP v rámci ČR klesá.
KKV bude s Jč. krajem diskutovat otázku financování plošného vyšetření na MVP v
roce  2021,  které  by  mohla  provést  akreditovaná  laboratoř  AGROLA Jindřichův
Hradec. 
Hniloba  včelího  plodu –  je  nebezpečná  nákaza  a  v  rámci  Jč.kraje  se  zatím
nevyskytuje. Několik ohnisek je v Libereckém kraji. Pokud by někdo měl podezření
na takovéto onemocnění svých včelstev je nutné požádat veterinární správu  o pomoc
a spolupráci.

6. Dotace
K problematice evropských dotací a národní dotace 1.D střídavě informují ing. Petr
STIBOR a ing. Petr ŠERÁK.
Léčiva jsou dotována 40%. Žádné změny.
Novinkou v letošním roce dotace 1.D je, že ji bude SZIF  vyplácet a kontrolovat
cestou  ČMSCH.  Tedy  je  nutné,  aby  údaje,  kterými  disponuje  ČMSCH
korespondovaly s údaji v CISu. Rozhodnutí o tom kdo dotaci dostane či nedostane
obdrží  ZO od SZIF.  Celou problematiku dotace 1.D včetně termínů řeší  Oběžník
ČSV č.2/2020. Termín pro odeslání hlášení do Hradišťka je nutné dodržet – do 16.9.
2020
Ing.  STIBOR informuje o připravovaných změnách veterinárního zákona (zrušení
povinnosti  hlášení úhynů včel nad 25%, zrušení povinnosti  předkládat veterinární
osvědčení při přesunech včelstev mimo kraj)
Výkazy majetku – ing.  STIBOR ukazuje tabulku kolik OO a ZO nemá splněnou
povinnost  v  podání  hlášení  do  spolkového  rejstříku.  Je  zapotřebí  si  toto
překontrolovat v CISu. 

P Ř E S T Á V K A

7. Diskuse
*př. RUKAVIČKOVÁ – ZO Kardašova Řečice – dotaz k členství pro nového 
včelaře, odpověděl ing. ŠERÁK



*připomínka k tomu, že v minulosti byly formuláře na dotaci 1.D v jedné příloze
časopisu  Včelařství.  V letošním roce je  to  ve  včelařství  č.8  a  9.  Odpověděl  ing.
ŠERÁK – viz změny Oběžník ČSV 2/2020

*dotazy na CIS – vyřazení nečlenů – odpověděl ing. ŠERÁK

*návrh na sloučení termínů pro odeslání hlášení ČMSCH a dotace 1.D – odpověděl
ing. ŠERÁK

*dotaz  na  to,  kde  má být  uložen  kontrolní  zápis  –  ověření  pravdivosti  údajů  na
žádosti o dotaci 1.D – odpověď v ZO

*př. Dana OTTOVÁ rozdělení působnosti jednotlivých ZO - rozdělení katastrů. Je to
věcí dohody jednotlivých ZO

8. Závěr
př.  ZIMEN vyzval   zúčastněné  funkcionáře,  aby informace  z  aktivu  přenesly  do
svých OO a ZO. Poděkoval za dotace  od kraje pro začínající včelaře. Zvláště pak
poděkoval př. Martinu PALEČKOVI za přípravu a vedení krajského aktivu.

V Dubném 5.9. 2020
Zapsal: Miroslav J e l í n e k

 
 


