Zápis ze schůze POV ČSV, která se konala ve
středu 16.2.2022 v 16.00 hod v kanceláři ve
Znojmě
Přítomni: Kauer, Pavelková, Illek, Svoboda, Chmelík, Texl
Omluveni: Antl, Příkazský
Program:
1) výsledky vyšetření na varroázu
2) objednávka léčiva na jarní ošetření včelstev
3) vyšetření na MVP – výsledky
4) výplata dotace 1. D, kontrola podkladů pro svaz
5) příprava výroční schůze okresní organizace ČSV ( místo, program, účastníci,
občerstvení, zprávy)
6) Diskuze, závěr
Ad 1) Vyšetření měli na varroázu provedla laboratoř SVÚ Jihlava, všechny ZO
obdržely výsledky mailem. Spad 3 a více roztočů na včelstvo byl tentokrát u
řady ZO podstatně větší, než v předchozích letech. Vyšší spad roztočů se
projevil především tam, kde bylo podzimní ošetření včelstev provedeno
fumigací přípravkem MP 10 Fum a v lokalitách, kde registrujeme velký počet
včelstev na km2.
Ad 2) Na základě výsledků vyšetření měli na varroázu provedou jednotlivé ZO
objednávku léčiva na jarní ošetření včelstev prostřednictvím CISu. Hromadnou
objednávku za okres, potvrzenou soukromým veterinářem pak odešleme do
VÚVč Dol (př. Kauer), okresní objednávku přes CIS zajistí př. Texl. Termín – do
20.2.2022. Ihned po obdržení zásilky s léčivem budou jednotlivé spolky vyzvány
k jeho vyzvednutí ve včelařské prodejně v Příměticích, aby se léčivo dostalo co
nejrychleji ke včelařům a přeléčení včelstev proběhlo co nejdříve. Aktuálně
chybí objednávka léčiva pouze od ZO Znojmo, je přislíbeno, že nejpozději
18.2.2022 provedou v CISu.
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Ad3) Vyšetření včelstev na MVP v rámci grantu JMK proběhlo ve VÚVč Dol.
Z našeho okresu se do akce zapojilo celkem 8 ZO, sedm z nich (ZO Šumná,
Znojmo, Višňové, Moravský Krumlov, Vranov/D. Miroslavské Knínice a
Hrušovany nad Jevišovkou) již obdržely výsledky – vše bez nálezu, tedy
negativní. Vzorky měli ze ZO Jaroslavice nebyly doposud vyšetřeny. Toto
vyšetření měli na MVP má dle aktuální metodiky kontroly zdraví platnost po
celý kalendářní rok a lze ho použít jako podklad povolení k přesunu včelstev.
Ad4) V současné době probíhá v jednotlivých ZO výplata dotace 1.D. Po jejím
ukončení předají spolky výplatní listiny s podpisy včelařů, potvrzené aktuální
sumární žádosti o dotaci, popř. plné moci, výpisy z účtů ve včelařské prodejně
v Příměticích. Následně provedou členové POV kontrolu úplnosti dokladů a
odešlou je hromadně za celý okres na svaz. Pokud bude výplata dotace
probíhat fyzicky, doporučujeme toto provést na právě probíhajících výročních
schůzích ZO. U některých včelařů došlo letos ke krácení dotace a výroční schůze
ZO je vhodný prostor, kde lze se včelaři tuto problematiku prodiskutovat,
abychom se v příštím dotačním období vyvarovali nesrovnalostem mezi
požadavkem o dotaci a hlášením počtu včelstev na ČMSCH Hradištko.
Ad5) V souladu s mírnějšími opatřeními v souvislosti s covidem lze uspořádat
výroční schůzi okresní organizace ČSV. Termín schůze bude upřesněn do konce
února, POV se shodlo na schůzi ve všední den v kanceláři na ulici J. Palacha 2 ve
Znojmě a návrhu programu:
Program schůze VOO ČSV Znojmo:
1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti a zpráva o hospodaření za rok 2021
3)Zpráva zdravotníka za rok 2021 (léčivo, vzorky, MVP)
4) Zpráva kontrolní komise
5) Komunikace s nečleny ČSV a registrovanými včelaři v jednotlivých ZO
6) Informace z jednání KKV a Republikového výboru ČSV, informace ze sjezdu
ČSV
7) K výplatě dotace 1.D
8) K vyšetření včelstev na V.d a MVP
9) Objednávky léčiva proti V.d
(jaro – dle výsledků rozboru měli // léto, podzim – nejzazší termín 31.3.2022)
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10) Občerstvení
11)Diskuze
12)Usnesení a závěr
Jednotlivé zprávy a body programu zajistí členové POV. Členové Výboru okresní
organizace ČSV Znojmo (zástupci jednotlivých ZO) budou včas obesláni
pozvánkou s programem. Pokud se některý z členů VOO popř. OKK nebude
moci schůze zúčastnit, pověří účastí zástupce své mateřské ZO.
Ad 6) Př. Illek informoval o krajských dotacích pro včelaře, o které lze nyní žádat
do konce února 2022. Pravidla a podmínky pro žadatele lze najít na webových
stránkách Krajského úřadu JMK.
Členové POV se dohodli na nákupu a montáži žaluzií do oken kanceláře na ul. J.
Palacha ve Znojmě. Akci zajistí př. Příkazský, hrazeno bude z prostředků okresní
organizace.

Zapsal: František Texl
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