Aktiv ZO ČSV okresu Uherské Hradiště
5. března 2017 v Uherském Hradišti

Zápis o průběhu aktivu.

Přítomno 44 zástupců z 21 základních organizací, z toho 8 členů okresní organizace, 5 členů
předsednictva okresní organizace, zástupce republikového výboru Josef Trefilík a zástupkyně revizní
komise Petra Zubíková. Za předsednictvo okresní organizace se z vážných důvodů omluvili Vojtěch Píštěk
a Vladislav Heča.

Program:
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti OO za rok 2016
3. Zpráva pokladníka za rok 2016
4. Návrh rozpočtu na rok 2017
5. Plán činnosti na rok 2017
6. Zpráva revizní komise
7. Zdravotní situace v okrese
8. Různé
9. Diskuse
10. Přednáška - beseda: legislativa ochrany včel při používání přípravků na ochranu rostlin
Ing. Z. Vaňková, Ing. R. Němejc PhD., Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Průběh:
1. Zahájení - aktiv zahájil předseda OO Karel Hladiš
2. Zpráva o činnosti OO za rok 2016 - připravil a přednesl M. Valenta, je zveřejněna na webu OO
3. Zpráva pokladníka za rok 2016 - připravil V. Heča, přednesl M. Valenta
4. Návrh rozpočtu na rok 2017 - připravil V. Heča, přednesl M. Valenta
5. Plán činnosti na rok 2017 - připravil a přednesl J. Weiser, je zveřejněn na webu OO
6. Zpráva revizní komise - P. Zubíková
7. Zdravotní situace v okrese - J. Bartoň
− seznámil s aktuálním stavem, chodí výsledky vyšetření varoázy, zatím málo výsledků
vyšetření moru.
− připomenul objednávání léků
8. Různé - J. Weiser
− seznámil s nadcházejícími včelařskými akcemi
− upozornil na nutnost používání svazového mailu
9. Diskuse
10. Přednáška - beseda: legislativa ochrany včel při používání přípravků na ochranu rostlin
Ing. Z. Vaňková, Ing. R. Němejc PhD., Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.
Přednášející seznámily přítomné s:
− legislativou spojenou s používání přípravků na ochranu rostlin
− povinnostmi fyzických a právnických osob, které používají přípravky na ochranu rostlin
− postupem chovatele včel v případě zjištění otravy včel
− používanými přípravky na ochranu rostlin a jejich účinky
Přednášku hodnotíme jako prospěšnou, měla velmi dobrý obsah, přednášející uváděli příklady a
zkušenosti z praxe, o problematiku byl zájem, k tématu byly dotazy. Informovanost by měla
pomoci k prevenci předcházení otrav a také k dodržení správného postupu při případné otravě
včelstev. Paní Ing. Vaňková pro včelaře zpracovala výtah nejdůležitějších informací, bude
k dispozici na stránkách okresu.

15. 3. 2017 Jan Weiser

