Zápis ze schůze POO ČSV , která se konala v
úterý 14.12.2021 v 16.00 hod v kanceláři ve
Znojmě
Přítomni: Kauer, Pavelková, Uhlíř, Illek, Chmelík, Příkazský, Texl,
R. Bárta (host)
Program:
1) Uzavření agendy administrace dotace 1.D, její postoupení na svaz
2) Plnění úkolů usnesení ze schůze VOO konané dne 30.11.2021
3) Vyšetření včelstev na MVP – aktuální stav sběru vzorků
4) Informace o průběhu XI. sjezdu ČSV
5) Diskuze, závěr
Ad 1) Peníze na administraci dotace 1.D využilo v našem okrese 15 ZO ze 17.
Společně s prostředky pro okresní organizaci pak bylo využito celé částky, která byla
pro náš okres vyčleněna a nebylo nutné nic vracet na svaz. Po překontrolování
dokladů u jednotlivých ZO byly příslušné částky převedeny na účty jednotlivých ZO a
veškeré originální doklady následně odeslány poštovní zásilkou na svaz. Nezbývá
než doufat, že i samotná dotace 1. D bude spolkům doručena co nejdříve po Novém
roce. Dle informací ze svazu je toto zdržení výplaty dotace 1.D způsobeno
nesrovnalostmi u bezmála 3000 požadavků.
Ad2) Usnesení ze schůze VOO bylo probráno se členy předsednictva a
konstatováno, že vzhledem k velkému počtu úkolů z usnesení vyplývajících bude
užitečné spolkům jednotlivé akce a jejich termíny postupně a aktuálně připomínat.
Ad3) Sběr vzorků měli na vyšetření MVP v rámci grantu JMK probíhá dle
harmonogramu. Spolky zapojené do této akce obdržely tubusy na vzorky, ke
stávajícím ZO byly vzhledem k navýšenému počtu vzorků pro náš okres přibrány
ještě ZO Miroslavské Knínice a ZO Višňové. Celkově tak za okres Znojmo vyšetříme
430 vzorků. Dle Metodiky kontroly zdraví pro rok 2022 budou moci včelaři zapojeni
do této akce využít výsledky vyšetření pro přesuny včelstev po celý rok 2022.
Ad4) Informaci o průběhu XI. sjezdu ČSV konaném v Praze 11. – 12. prosince
2021podali jeho přímí účastníci Ing. Pavel Illek a Petr Příkazský. Pavel Illek byl
schválen delegáty sjezdu do nového republikového výboru. Za předsedu svazu pro
další volební období byla zvolena těsnou většinou hlasů Mgr. J. Machová. Ing. Illkovi
bylo doporučeno, aby v případě, že mu bude nabídnuta funkce v ústředních
orgánech svazu, tuto nabídku přijal. Bližší informace o průběhu sjezdu a jednotlivých
výstupech lze najít na stránkách www.vcelarstvi.cz nebo www.vcelari-znojmo.cz.
Zároveň chceme alespoň touto cestou poděkovat RNDr. Miroslavu Uhlířovi za jeho
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působení v republikovém výboru v minulém volebním období. Byl platným členem RV
a pro naši organizaci byl zdrojem cenných informací.
Ad 5) Metodika kontroly zdraví pro rok 2022 vydaná Státní veterinární správou
23.11.2021 přináší několik důležitých změn. Proto považujeme za užitečné tento
materiál rozeslat na všechny ZO s požadavkem, aby se informace v metodice dostaly
ke každému včelaři. Vedle zápisu z této schůze tak rozešleme formou přílohy mailu
celé znění „metodiky“. Důležité pasáže týkající se vyšetření na MVP a varroázu jsou
v textu zvýrazněny žlutou barvou.
ZO Miroslavské Knínice uvažuje v roce 2022 využít dotaci JMK na realizaci výsadby
včelařsky významných stromů. K tomuto záměru je zapotřebí nechat vypracovat
příslušnou studii, aby výsadba neprobíhala živelně, ale na základě odborného
posouzení. Byl proto vznesen požadavek, zda by okresní organizace Znojmo mohla
požádat o dotaci JMK na pořízení této studie, přičemž případné finanční náklady
s tím spojené uhradí okresní organizaci na základě smluvního vztahu obec
Miroslavské Knínice (majitel dotčeného pozemku). POV po projednání doporučilo
žádosti ZO M. Knínice vyhovět s tím, že v případě zájmu dalších ZO našeho okresu o
tuto výpomoc lze vyhovět v následnicím dotačním roce.
+
Zapsal František Texl
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