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Zápis ze zasedání předsednictva ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek 

 

Datum:  01. 03. 2022, 17.00 hod. 

Místo:  28. října 1639, 738 01 Frýdek-Místek 

Přítomni: Ing. arch. Aleš Jílek, Jaroslav Kopeček, Ing. Tomáš Turoň,             

Monika Navrátilová, Aleš Pink ( 100% ) 

Usnášení:  Předsednictvo je usnášeníschopné. 

Omluveni: - 

Hosté:  - 

Program:  1) úvod, program  

2) schválení zápisu ze zasedání POV ze dne 01.02.2022 

3) přijatá pošta 

4) včelařské aktuality 

  5) zasedání výboru  

  6) výstava Včela 2022 (organizační záležitosti) 

  7) setkání nákazových referentů 

  8) 1.D - kontrola dokladů ZO, termín k odeslání OO 

  9) změna adresy sídla spolku 

10) diskuse a závěr 

 

1)  Předseda přivítal všechny přítomné a přednesl program, který byl jednomyslně 

schválen. 

2)  Zápis ze zasedání POV ze dne 01.02.2022 byl jednomyslně schválen. 

3) Př. Navrátilová informovala předsednictvo o přijaté poště a datové poště.  
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4) Př. Jílek otevřel diskusi o včelařských kroužcích. Podnětem byla zanedbaná aktualizace 

databáze v CIS (výsledky zde naprosto neodrážely realitu současného stavu) v důsledku 

proticovidových opatření v minulých měsících, kdy bylo pozastaveno sdružování, 

vzdělávání a volnočasové aktivity byly z velké části omezeny, je nyní  potřeba databázi 

aktualizovat a doplnit, které kroužky pracují, popř. které již svou činnost pro školní rok 

2021/2022 ukončily. Předsednictvo se shodlo na tom, že pověří pravidelnou kontrolou 

a aktualizací stavu činnosti VKM 1x za školní rok, vždy k 30.09. vedoucí komise pro práci 

s mládeží, př. Knödlovou. Tato zpráva bude sloužit pro sladění údajů v CIS a jako 

směrodatná informace a pracovní podklad pro okresní organizaci. Dále informoval o 

představě formy včelařských besed, které chce pořádat kvartálně komise pro osvětu, 

propagaci a racionalizaci ve včelařském areálu                       na Krásné. Jako mentoři 

těchto debat byli osloveni učitele včelařství našeho okresu. Většina z nich účast 

přislíbila.  

5)  Předsednictvo rozhodlo, že dne 3.4.2022 proběhne zasedání okresního výboru                     

od 9.00 hod. ve včelařském naučném areálu v Chlebovicích.  

6) Předsednictvo se dohodlo na personálním pokrytí na výstavě Včela!!! ve dnech                   

18. a 19.3.2022 v Ostravě a rozdělilo si úkoly pro zajištění zdárné prezentace                        a 

propagace OO ČSV na této akci. 

7) Př. Pink informoval o představě programu a průběhu setkání nákazových referentů, 

které se uskuteční 6.3.2022 od 9.00 hod. ve včelařském naučném areálu                               v 

Chlebovicích.  

8)  K 1.3.2022 bylo doručeno OO ČSV-FM osm podkladů ZO o vyplacení dotací 1. D. 

9)  Př. Jílek informoval předsednictvo o schválení nové adresy sídla spolku radou města 

Frýdlant nad Ostravicí. V dalším měsíci proběhne změna adresy v registrační listině 

spolku. 

10) Př. Navrátilová informovala předsednictvo o registračním zájmu o odbornou 

včelařskou přednášku MVDr. Martina Kamlera, která proběhne 25.03.2022                          

od 17hod. ve včelařském naučném areálu v Chlebovicích.  

Př. Kopeček informoval o stavu přípravy podzimního včelařského zájezdu. Termín akce 

a kapacita budou upřesněny. Dále se předsednictvo během diskuze zabývalo 

včelařskou problematikou, nákazovou situací a postupem jak se tímto problémem           

na úrovni okresu a kraje vyrovnat ve vztahu k současnému legislativnímu rámci ČR               
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a aktuálním veterinárním postupům a nařízením s důrazem na cílenou a zvýšenou 

edukovanost chovatelů a jejich zodpovědnost.   

  

Zapsal: Ing. Tomáš Turoň , dne 01.03.2022 


