Zápis z výroční členské schůze včelařů ZO - ČSV v Davli,
konané dne 11.3.2017 ve sportcentru Spirit v Davli
•

Program, zahájení schůze v 9:00 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 40 včelařů, tj. poloviční většina všech pozvaných z 80, což
představovalo 50 %. Přítel Papež přečetl stručnou zprávu o činnosti naší ZO.

•

Pro dobrý ohlas u dne otevřených dveří našich včelařů bude se hledat další uchazeč.

•

Dále jsme využili možnosti výměny vosku za mezistěny (z vlastní produkce) u paní
Machové. Kdy cena je 60,-Kč a vosk se sbírá k příteli Vojíkovi. Minimální množství je 2kg.

•

Pro letošní rok byla vyseta řepka v Masečíně a svazenka ve Sloupu.

•

OO-ČSV př.Sojka pořádá zájezd na Slovensko na 4 dny (tři noclehy ) v ceně 6.450,- od 21.4
do 24.4 , náš spolek přispěje 3000,- Kč zájemci, který pak přednese zprávu ze zájezdu.

•

Přítel Vojík seznámil včelaře se současnou nákazovou situací ohledně roztoče varroa
destruktor a nechal kolovat výsledky z rozboru měli. Bylo 29 vzorků bez roztoče a u 4
vzorku na vyšetření moru včelího plodu rovněž negativní výsledek. Max. nález byl 7
roztočů na včelstvo.

•

Bude vytvořen seznam zdravotních referentů po jednotlivých okrscích. Zdravotní referenti
obdrží seznam včelařů, o které se mají starat. Pro seznam bude použit CIS.

•

S celkovou situací na sousední organizaci v Novém Kníně ohledně moru nás seznámil
předseda spolku př.Langr.

•

Přítomní byli rovněž upozorněni na povinnost nahlásit stanoviště a počet včelstev na
místní obecní úřad do konce února 2017.

•

Byli představeni a přijato šest nových členů, to je: př. Pavel Eiselt, př.Roman Heller,
př,Neklan Jun, př.Jan Dvořák, př. František Chrobok , př.Michaela Martinová. Noví
členové spolku byli zaregistrováni do CIS.

•

Schůze schválila nákup sklenic na med a víček, objednány budou 2 palety, což činí 2880
ks a budou k dispozici u př.Vojíka.

•

Dále byl schválen nákup jedné inseminované matky z původního materiálu z VÚVČ Dol z
chovné stanice Liběchov. Zajistí př.Bukovský v termínu dodání nejpozději do poloviny
června. Zatím tento termín byl potvrzen. Vajíčka od této matky budou k dispozici pro
všechny včelaře spolku u př.Vojíka na tvorbu matek F-1.

•

Přítel Sobotka seznámil přítomné se založením dětského kroužku pro mladé včelaříky u ZŠ
v Davli, věk se pohybuje od 7 – 15 let a kroužek má 10 členů. Nákup potřebného
materiálu si zajistil př.Sobotka a náklady mu byly proplaceny ze spolkových peněz.

•

Současně nás informoval př.Pardus o situaci kolem kácení stromů v Měchenicích, kdy na
základě dendrologického posudku od Ing.Dolenského se rozhodlo Povodí Vltavy radikálně
snížit počet stromů určených k pokácení.

•

Přítel Heřman přečetl zprávu o hospodaření našeho spolku, kdy na počátku roku 2016
bylo 67.740,- Kč a na konci 68.330,- Kč.

•

Př.Dlouhý přednesl krátkou přednášku o včelí pastvě.

•

Další podzimní schůze se bude konat v mutlifunkčním centru ve Štěchovicích, které se
nachází před přehradou po pravé straně proti proudu řeky a je zde i občerstvení a
dostatek parkovacích prostor. Termín a obsazení sálu zajistí př.Bukovský na konec
listopadu.

•

Závěrem schůze v 12.00 hod přečetl př.Vinduška usnesení a tím byla i schůze ukončena.

Zapsal: Bukovský
Rozdělovník: členové výboru ZO

