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Zpráva o činnosti OO ČSV Uherské Hradiště za rok 2016 

 

 

Vážené dámy, vážení přátelé a hosté! 

  Od poslední okresní konference utekl celý rok a už se blíží začátek nové včelařské sezóny, 

můžeme tedy rekapitulovat tu minulou a to z pohledu okresu Uherské Hradiště. Předsednictvo 

zůstalo v nezměněné a plně funkční sestavě, která se schází cca co tři měsíce a řeší konkrétní úkoly 

k plné podpoře fungování základních organizací. A to zejména: 

  Zdravotní stav - velmi aktuální otázka, jen okrajově, protože k tomuto tématu bude hovořit ten 

z nás nejpovolanější přítel Bartoň. Sužuje nás mor včelího plodu, varroáza, hniloba včelího plodu a 

mnoho dalších možných i nemožných škůdců a chorob, proto musíme být stále ve střehu a 

provádět ochranu a obranu našich včelstev co nejúčinněji. Proto se okresní zástupci schází ze SVS, 

kde probírají a upřesňují zejména postup boje proti MVP.  Distribuce léků proběhla bez problémů 

díky dvou odběrným centrům a to v Uherském Brodě a Ostrožské Nové Vsi, každý si nyní může 

zvolit kde to má nejblíže. 

    Práce s mládeží - je třeba vyzvednout přínos přítele Jana Štětiny, který vede místní včelařský 

kroužek při ZO v Ostrožské Nové Vsi. Jeho žáci dosáhli loni velkých úspěchů, které je potřeba 

zmínit. Zejména je potřeba připomenout jeho studenta Mario Heráka, který dokázal vyhrát jak 

místní kolo zlaté včely v Buchlovicích, tak třetí místo v  Nasavrkách na celostátním kole soutěže 

Zlatá Včela a poté vše zhodnotil pod vedením již zmíněného přítele Štětiny v Mezinárodním kole 

soutěže Zlatá Včela - Praha (IMYB), kde skončil se svým týmem na krásném třetím místě. Tímto 

oběma děkujeme za výtečnou prezentaci našeho kraje, okresu a ZO. 



    Máme zpracován projekt výukového centra Hájek, na který stále hledáme dofinancování (nyní 

máme schválenou žádost na přeshraniční spolupráci), kde za podpory několika základních 

organizací, obce Ostrožská Lhota – která i poskytla rozlehlé pozemky – a obce Ostrožská Nová Ves 

bude vznikat edukační středisko pro přímou výuku začínajících včelařů jak mladých tak i dospělých 

přímo v krásné přírodě Slovácka. Půjde o arboretum se včelíny a naučnou stezkou propojenou 

s cyklostezkou přítele Nešpora, kterou se nám letos podaří propojit s Ostrožskou Lhotou a tak 

vznikne trojúhelník Ostrožská Nová Ves, Uherský Ostroh, Ostrožská Lhota. (na financování se podílí 

příslušné obce). 

  Dotace 1D - problémy v této oblasti již nemáme skoro žádné, seznamy dotace 1D byly odevzdány 

všemi ZO a zkontrolovány. Upozorňuji, že je třeba je zasílat jednateli OO. V této souvislosti musíme 

pochválit všechny funkcionáře našich ZO, že všichni již tradičně pracují v systému CIS, což stále 

není všude pravidlem. Dotace přidělená zlínským krajem – 20 tisíc korun byla z větší části účelně 

využita pro rozšíření cyklostezky Františka Nešpora. 

Osvětová činnost – budeme se i nadále držet nastavený trend a při každém aktivu zvát zajímavé 

osobnosti k přednáškám na témata, které zajímají nás všechny a tyto informace budou určitě 

využitelné i v naší včelařské praxi ve všech ZO. V tomto uplynulém roce jsme pro připomenutí měli 

tři větší přednášky a to: přítele Petra Hůlka – o krmivech invertních, pana Doc. MVDr. Pavla 

Nováka, CsC. – desinfekce úlů a přítel Roman Linhart – termosolární úly. K přiblížení našich aktivit 

veřejnosti slouží letáky OO, které budou postupně rozšiřovány o aktuální úspěchy základních 

organizací i okresní organizace v  našem okrese Uherské Hradiště. Mnoho našich „základek“ nespí 

na vavřínech a bylo by škoda jejich činnost nepropagovat na veřejnosti minimálně na úrovni 

„okresu“. Dále se budeme snažit o propagaci místního medu ve spolupráci s našimi většími včelaři 

minimálně účastí v soutěžích např. Perla Zlínska, což je úkol průběžný a zatím čekáme na vypsání 

termínů podání příslušných přihlášek do soutěží. 

    Musíme pohlédnout i do plánu na stávající rok 2017, protože nás čeká jedna velká okresní akce 

spolupořádaná ZO Ostrožská Nová Ves a Sirnaté Lázně ONV. V termínu 24. června k nám zavítá 

vzácný host a to sama předsedkyně svazu Mgr. Machová na náš včelařský den. Bude i její 

přednáška a samozřejmě budeme moci klást dotazy. Tímto zveme všechny přítomné zástupce ZO 

k účasti na této naší okresní akci za podpory zlínského kraje. Pozván bude i hejtman zlínského kraje 

vážený pan Jiří Čunek a mnoho dalších významných hostů. 

 



Kontrolní činnost – dále musíme vyzdvihnout činnost zvolené okresní revizní komise ve složení 

předsedkyně paní Zubíková Petra a členové Šesták Bohumil plus Švanda Petr. Tato komise je velmi 

aktivní, všech zasedání se účastní min. jeden zástupce a svou odbornou činností posouvá naši práci 

správným, intenzivním směrem, je to záruka kvalitní činnosti okresu. 

Činnost OO Uherské Hradiště na krajské úrovni - v minulých obdobích se těmto organizacím 

podařilo společně se Zlínským krajem vytvořit dotační program pro začínající včelaře, který byl v 

roce 2015 ukončen.  V současné době byl nahrazen programem na podporu všech včelařů, což 

musíme opravdu přivítat. Je nutno přiznat, že vytvoření dotačních programů a získání dotací je 

stále obtížnější. Přesto však tato činnost stále zůstává v naší náplni. 

 

 

Děkuji za pozornost. 

Miloš Valenta, referent pro osvětu 


