Zápis z členské schůze včelařů ZO - ČSV v Davli,
konané dne 22.11.2014 ve velkém sále ČSMSCH v Hradištku
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Program a zahájení schůze v 9,40 hod a její průběh řídil předseda př.Papež.
Úvodem přečetl program a nechal hlasovat o jeho schválení, které proběhlo jednohlasně a to
kladně. Schůze se zúčastnilo 46 včelařů tj. nadpoloviční většina všech pozvaných ze 70, což
představovalo 66% .
Přítel Papež přečetl stručnou zprávu o činnosti naší ZO.
Dále byl dobrý ohlas ze dne otevřených dveří u přítele Sillera , který se konal 13.září 2014, ale
pro malou účast se zřejmě už nebude další konat.
Přítel Papež seznámil přítomné s otázkou obnovení biodiverzity v naší oblasti a to výsevem
směsek pro obnovu divoce žijícího hmyzu v tzv. biopásech - nevyužitelných ploch v zemědělství.
Z okresní schůze bylo konstatováno, že léčiva odebíráme jako obvykle, což funguje velice dobře.
Okresní výbor plánuje zájezd do Štýrska v ceně 5.700,-Kč na čtyři dny. Případní zájemci se musí
přihlásit nejpozději do konce roku.
Dále byli přítomní upozornění na povinnost nahlásit stanoviště a počet včelstev na místní obecní
úřad do konce února 2015.
Byli představeni a přijati noví členové - př. Zálešák , př. Sklenář, př. Hnilicová, př. Turková, př.
Krňanská a př. Zapletal. Celkem tedy 7 nových členů.
Přítel Toman seznámil členy s CIS (centrální informační systém), především s jeho výhodami pro
ZO v oblasti evidence členů. Bylo sděleno, že členské legitimace se již nebudou používat, protože
je nahradil CIS.
Včelaři byli upozorněni, že pokud včas nezaplatí členské příspěvky, budou vyloučeni ze ZO.
Přítel Ondráček seznámil s finanční situací, kdy nejvyšší položky vykazuje nákup léčiv v celkové
výši 54 tis.Kč. Na výroční schůzi bude upřesněno hospodaření za letošní rok 2014.
Přítel Vojík seznámil včelaře se situací výskytu včelího moru. Který je na Břevnově, v Novém
Kníně a na Benešovsku. Tento fakt znamená, že včelstva se nesmí z těchto oblastí stěhovat, a že
ochranné pásmu zasahuje z Knína až do Buše, kde se bude sledovat stav včelstev po odevzdání
měli. V pásmu výskytu moru včelího plodu platí přísný zákaz stěhování včelstev. V případě
neuposlechnutí KHS hrozí vysoké pokuty.
Měl musí zdravotní referenti odevzdat nejpozději do 31.1.2015 př. Vojíkovi pro odevzdání na
KHS. Přítel Vojík doporučuje léčit včelstva kyselinou mravenčí nejen v roce 2015 , ale i
v budoucnu především odpařovačem zn.Nessenheider , který se úspěšně používá v Německu a
Rakousku. Gabonové pásky byly v letošním roce neúčinné a je zde podezření na rezistenci
roztoče vůči tomuto léčivu. Enormní výskyt roztoče nejen v naší ZO a celé republice je pro včelaře
alarmující a zřejmě i poučný do dalšího období.
V průběhu schůze probíhala výplata státní dotace.
Výbor navrhl nákup kyseliny mravenčí 85% v množství cca 50 litrů. Pro 12 včelstev stačí 1 litr na
rok.
Členové naší ZO byli vyzváni, aby nabídli oddělky nejen pro začínající včelaře ,ale i pro ty, kteří o
včelstva přišli.
Závěrem schůze ve 12:40 hod přečetl př.Vinduška usnesení a tím byla i schůze ukončena .
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