Zápis z výroční členské schůze včelařů ZO - ČSV v Davli,
konané dne 12.3.2016 ve sportcentru Spirit v Davli

•

Program, zahájení schůze v 9:05 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 45 členů, t. j nadpoloviční většina všech pozvaných z 80, což
představovalo 55,2% celkového počtu pozvaných.

•

Přítel Papež předal vyznamenání př.Vinduškovi udělené OO-ČSV, jako vzorný včelař a
př.Bukovský řekl několik slov o př.Vinduškovi

•

Př.Papež přečetl stručnou zprávu o činnosti naší ZO za letošní rok. Především vyzdvihl konání
dne otevřených dveří u př.Ondráčka a nákup 30ks matek, které zajistil a rozdal dle objednávky
př.Bukovský pro jednotlivé včelaře. Pro dobrý ohlas a obnovu chovu bylo v letošním roce
objednáno dalších 20ks volně spářených matek z Liběchova. Chovný materiál pochází z VÚV v
Dolu u Libčic. Do prezenční listiny si mohli včelaři napsat i objednávku na sklenice a víčka na
med /750ml/, které po dodání budou u př.Vojíka k dispozici. Dále pak byla nakoupena v
loňském roce kyselina mravenčí (85%), na ošetření včelstev, kterou si včelaři dle objednávek
vyzvedli u př.Vojíka. Současně na schůzi př.Heřman rozdal objednané řízky vrby trojmužné.
Zdatní chovatelé (př.Papež, př.Bukovský, př.Ondráček) dodali začínajícím a stávajícím
včelařům nové oddělky, což se ve větší míře podařilo úspěšně. Velké ztráty včelstev na
přelomu zimy r.2014/2015 v důsledku vysokého výskytu roztoče (až 40% úhyny včelstev), se
tak tímto snažili jmenovaní nahradit. Ohledně informace z Okresní organizace, bylo
př.Papežem sděleno, že byl znovu zvolen do funkce předsedy př.Sojka, který jako bývalý
dlouholetý předseda se velmi osvědčil. Jako obvykle tak i v letošním roce pořádá OO-ČSV
zájezd. Jedná se o čtyřdenní zájezd do Štýrska, který je již bohužel plně obsazen. Přítel Papež
seznámil přítomné o výsevu nektarodárných rostlin v našem regionu dle informace od
samostatně hospodařícího rolníka Ing.Kvíze. Př.Papež s ohledem na osvětu nabídl do pléna
funkci osvětového referenta. Dále přečetl dopis ohledně rozšířeného kácení stromů a
náletových porostů v centrech obcí, který bude zaslán starostům a obcím v našem regionu,
prostřednictvím e-mailových adres.

•

Výbor ZO na jarní členské schůzi zajistil vyplnění plných mocí přeregistraci z o.s. na z.s a zaslal
tyto plné moci na ČSV. Současně byl rozšířen výbor i o 2 členy komise KRK , to je o př.Dolečka
a př.Sillera.

•

Přítel Vojík seznámil přítomné s nákazovou situací v našem regionu, kdy v současnosti je
zlepšená situace ohledně výskytu roztoče varroa destruktor, bylo celkem nalezeno za náš
spolek z jarního vyšetření měli 71roztočů. Členové byli informování, že mor včelího plodu
nebyl shledán. Přísná veterinární opatření ohledně přesunu včelstev, ohledně tlumení nákazy
jsou i nadále v platnosti.

•

V roce 2015 se přihlásilo celkem 15 nových včelařů a to na jaře 7 členů a dále 8 nových členů.
Mezi nové členy byli zajím v roce 2016 přijati 3 noví členové, a to př.Slobodzian, př.Šefrna,
př.Straková. Noví členové se představili a řekli o sobě a o důvodu proč se rozhodli včelařit pár
slov. Následně byli jednohlasně přijati.

•

Přítel Heřman informoval o ekonomické situaci naší ZO, která je následovná: Stav finančních
prostředků činil k 31.12.2015 67.748,- Kč. Z toho na účtu v Poštovní spořitelně 67.451,29 a v
pokladně 297,40 Kč. Příjmy bez státní dotace činily 67.733,- , výdaje činily 57.251,-Kč, rozdíl je
tedy 10.482,- Kč. Dále členskou schůzi podrobněji seznámil s jednotlivými položkami výdajů a
příjmů. Současně byla podána informace, že výbor ZO odsouhlasil internetové bankovnictví
našeho účtu pro snadnější a pružnější pohyb finančních operací. Průběžná kontrola o pohybu
fin.prostředků na účtu byla svěřena předsedovi spolku př.Papežovi. Členská schůze zprávu o
hospodaření ZO v roce 2015, na doporučení revizní komise, schválila bez připomínek.

•

Od 10,00 hod přednesl odbornou přednášku Jan Soukup ze Psár - učitel včelařství, na téma:
„Úspěšná tvorba nových oddělků včel“ se zaměřením pro nové a začínající včelaře. A dále
léčba i choroby a včelí škůdci. V diskusi odpověděl př.Soukup vyčerpávajícím způsobem na
všechny dotazy.

•

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

Zapsal: Bukovský
Rozdělovník: členové výboru ZO

