Český svaz včelařů, o. s.,
okresní organizace Uherské Hradiště
Zápis ze schůze POO 11. 5. 2017 v UH
Přítomni: Heča, Valenta, Trefilík, Bartoň, Píštěk, Hladiš, Weiser, za RK: Zubíková
Program:
1. kontrola usnesení
2. zdravotní situace
3. proplácení vyšetření moru
4. informace ze semináře zástupců OO v Nasavrkách
5. včelařský den v Ostrožské N.V.
6. podzimní aktiv
7. internetové stránky
Zápis
1. kontrola plnění usnesení
z usnesení 11. 6. 2015 (jen nesplněné úkoly):
8) v řešení – M. Valenta má prostudované podmínky soutěží „Regionální potravina“ a
„Perla Zlínska“, přihlašuje se v květnu, osloví větší producenty medu.
Uzávěrka přihlášek byla v březnu, Miloš Valenta oslovil několik velkých včelařů. Podání
přihlášky je složité, do soutěže se nikdo nepřihlásil. Shodli jsme se, že se tímto bodem
nebudeme dále zabývat.
z usnesení 3. 12. 2015 (jen nesplněné úkoly):
4) v řešení – zveřejňovat včas zápisy ze schůzí
8) v řešení – vede se evidence pošty jednatele, měla by se evidovat pošta všech
2. zdravotní situace
J. Bartoň informoval o nových ohniscích v Míkovicích a Starém Hrozenkově, s výsledky vyšetření,
jsou objednané léky ve výzkumáku.
Je potřeba zpracovat seznamy aerosolování. Viz usnesení.
3. proplácení vyšetření moru
Jsou dlouhodobě problémy s proplácením povinného vyšetření na mor od ministerstva
zemědělství. Snažíme se prosadit změnu metodiky, aby vyšetření bylo hrazeno státem přímo
laboratoři.
4. informace ze semináře zástupců OO v Nasavrkách
J. Weiser informoval o změnách v dotaci technická pomoc, změny v Cisu, problémech s dotací 1D.
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5. včelařský den v Ostrožské N.V.
M. Valenta informoval o organizaci Včelařského dne. Součástí bude přednáška předsedkyně J.
Machové. Okresní organizace je spolupořadatel akce a podpoří ji částkou 10.000 Kč z dotace
zlínského kraje. Členové OO se budou podílet na organizaci, zapůjčení a instalace techniky,
stavění stánků, výzdoba, focení.
6. podzimní aktiv
Shodli jsme se na tématu přednášky podzimního aktivu, bude to CIS a používání svazového
emailu. Viz usnesení.
7. internetové stránky
Zvážili jsme nabídky na kompletní vytvoření stránek. Dohodli jsme se schůzce k návrhu stránek
v užším kruhu lidí, Weiser, Smatana, Valenta.
Usnesení:
1. POO ukládá jednateli zpracovat v termínu seznamy aerosolování.
2. POO ukládá jednateli zajistit přenášejícího na podzimní aktiv a sál.

Zapsal: Jan Weiser – jednatel
Ověřil:
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