Zápis z výroční členské schůze včelařů ZO - ČSV v Davli,
konané dne 28.2.2015 ve velkém sále ČSMSCH na Hradištku

•

Program, zahájení schůze v 9:15 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 43 včelařů tj. nadpoloviční většina všech pozvaných ze 70, což
představovalo 61%.

•

Přítel Papež přečetl stručnou zprávu o činnosti naší ZO za posledních pět let volebního období.
Především vyzdvihl kladně nákup vyvíječe aerosolu, vyvíječe páry na tavbu vosku a velmi
dobrý ohlas u dne otevřených dveří našich včelařů.

•

Přítel Papež seznámil přítomné s plánovanou konferencí OO ČSV, kde činnost je soustředěna
především na distribuci léčiv a zájezdy s včelařskou tématikou. Byla jednohlasně
odsouhlasena volba delegáta na OV ČSV.

•

Dále byl přednesen návrh na složení výboru naší ZO, který byl také jednohlasně schválen.
Jedinou změnou byla volba nového pokladníka a to př. Heřmana na místo odstupujícího př.
Ondráčka, kterému předseda poděkoval za dosavadní vzornou a obětavou práci.

•

Pro značný ohlas byl naplánován den otevřených dveří u př. Ondráčka, který se bude konat
dne 11.dubna 2015 v 9,00 hod. Přítel Ondráček chce ukázat aplikaci ošetření včelstev
kyselinou mravenčí v odpařovači německé výroby zn.Nossenhaindr.

•

Přítel Ondráček přečetl výroční zprávu hospodaření ZO s výsledkem 68 tis.Kč na účtě.

•

Přítel Papež dodatečně v e-mailu seznámil výbor ZO s osevní plochou nektarodárných polních
plodin, které obdržel od Ing.Kvíze, především svazenkou a řepkou.

•

Přítel Vojík seznámil včelaře se současnou nákazovou situací ohledně roztoče varroa
destruktor a nechal kolovat výsledky z rozboru měly. Všichni včelaři povinně ošetří včely
přípravkem M-1 a fumigací varidolem. Později po schůzi byly doručeny i výsledky na mor
včelího plodu, který je v naší organizaci negativní, včetně ochranného pásma v Buši a Slapech.
S celkovou situací v sousední organizaci v N.Kníně ohledně moru nás seznámil předseda ZO
př.Langer.

•

Přítomní byli upozorněni na povinnost nahlásit stanoviště a počet včelstev na místní obecní
úřad do konce února 2015.

•

Bylo představeno a přijato sedm nových členů - př. Václav Dolejš, př. Ivan Hlavizna , př.Vilém
Slavíček, př.Igor Kapustyan, př. Šárka Došková, př. Dana Kratochvílová a př.Daniela
Pardusová .

•

Výbor ZO po konstatovaných podzimních ztrátách na včelstev kolem 30% navrhl léčbu i v letní
sezoně 2015 kyselinou mravenčí na odpařovačích. Gabonové pásky v loňském roce byly
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.

•

Schůze schválila nákup kyseliny mravenčí 85% v množství cca. 100 litrů. Dále byl schválen
nákup volně spářených 30 ks matek z původního materiálu Z VÚVČ Dol t.j z chovné stanice
Liběchov a Jabloňan. Cena matek bude 250,- Kč za kus. Matky objedná př. Bukovský v termínu
dodání nejpozději do poloviny června. Zatím tento termín byl potvrzen. Pro 12 včelstev stačí 1

litr na rok. Dále je přísný zákaz přesunu včelstev v pásmu výskytu moru včelího plodu.
V případě neuposlechnutí KHS hrozí vysoké pokuty. Členové naší ZO se vyzývají, aby nabídli
oddělky nejen pro začínající včelaře, ale i pro ty, kteří o včelstva přišli v letošní zimě.
•

Závěrem schůze v 12.10 hod přečetl př. Vinduška usnesení a tím byla schůze ukončena.

Zapsal: Bukovský
Rozdělovník: členové výboru ZO

