Zápis z členské schůze včelařů ZO - ČSV v Davli,
konané dne 14.11.2015 v hotelu Pivovar 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 53 členů, t.j nadpoloviční většina všech pozvaných z 80, což
představovalo 66,3% celkového počtu pozvaných.

•

Přítel Papež přečetl stručnou zprávu o činnosti naší ZO za letošní rok. Především vyzdvihl
zájezd v září na včelařskou farmu Rakytník u Náchoda včelařky Simony Adamcové spojenou s
návštěvou zámku Kuks. Dále pak byla nakoupena kyselina mravenčí (85%), na ošetření
včelstev, kterou si včelaři dle objednávek vyzvedli u př.Vojíka. Stav včelstev k zazimování byl
obnoven na počet původní počet t.j 756 s vytvořením nových oddělků. Současně byl na jarní
schůzi schválen nákup 30ks volně spářených matek, které objednal a rozdělil př.Bukovský. Pro
dobrý ohlas bylo dohodnuto pro další rok objednat 20ks matek z chovné stanice VÚV Dol,
pracoviště v Liběchově. Současně s velkými ztrátami včelstev na přelomu roku 2014 až 2015
se snažili zdatní chovatelé (př.Papež, př.Bukovský, př.Ondráček) dodat začínajícím a
stávajícím včelařům nové oddělky, což se ve větší míře podařilo úspěšně. Naše organizace
zajistila konání okres.konference ČSV Praha-západ dne 18.4 na Hradištku. Poděkování patří
především př.Doležalové, která zajišťovala pohoštění pro účastníky konference. Zástupci za
naší ZO byli př.Vojík a př.Doleček. Den otevřených dveří u př.Ondráčka z 11.4.2015, měl
úspěšný ohlas, především s ohledem na seznámení použití kyseliny mravenčí v praxi při použití
odpařovačů Nossenheider. 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.

•

Výbor ZO na jarní členské schůzi zajistí vyplnění plných mocí přeregistraci z o.s. na z.s a zašle
tyto plné moci na ČSV. Bude nutné rozšířit výbor i o 1 člena komise KRK.

•

Přítel Vojík seznámil přítomné s nákazovou situací v našem regionu, kdy v současnosti je
zlepšená situace ohledně výskytu roztoče. Členové byli informování, že mor včelího plodu se
přiblížil i ke Slapům, a proto je nutné dbát na přísná veterinární opatření ohledně přesunu
včelstev, ohledně tlumení nákazy. Do konce ledna je nutné, aby zdravotní referenti posbírali
od včelařů vzorky měli a odevzdali je v tomto termínu př.Vojíkovi.

•

V letošním roce se přihlásilo celkem 15 nových včelařů a to na jaře 7 členů a dále 8 nových
členů. Mezi nové členy byli přijati: Jiří Bezecný, Jiří Suchan, Karel Nový, Petr Kovacz, Pavel
Novák, František Zima, Karel Fous, Vilém Sklenář. Noví členové se představili a sdělili důvody,
proč se rozhodli včelařit. Následně byli jednohlasně přijati. Lze konstatovat, že naše
organizace se za posledních 5let rozrostla z 50 členů na 82 včetně registrovaných a jednoho
nečlena. Tento fakt signalizuje, že se v posledních letech včelařství dostává na jeden z
oblíbených koníčků mezi mladými, protože hlavní zájem je u mladší populace.

•

Otázka výsevu a rozloh nektarodárných plodin bude dle sdělení př.Papeže známa v jarním
období od Ing.Kvíze, především se jedná o svazenku a řepku, jetel atd.

•

Přítomní byli upozorněni na povinnost nahlásit stanoviště a počet včelstev na místní obecní
úřad do konce února 2016 s ohledem na pojištění a likvidaci případných škod na včelách.

•

Z evidence v CIS, tedy členství, byli vyřazení na svou žádost př.Mlejnský, př.Horáček. Dále
př.Zálešák pro nezaplacené členské příspěvky.

•

Na jarní schůzi bude pozván př.Šejko - učitel včelařství, který přednese přednášku na téma:
„Úspěšná tvorba nových oddělků včel“ se zaměřením pro nové a začínající včelaře.

•

Upozorňujeme včelaře, že jde velmi rychle nahoru cena vosku a to především mezistěn, za
poslední tři roky z 155,-Kč/ 1 kg na 340,-Kč/1 kg, z důvodu nedostatku suroviny. Tedy až o
100% se zvedla cena nahoru.

•

Po krátké pauze od 10 hod. přednesl přednášku Ing.Nezbeda na téma „Pastva včel“, kde
včelaře seznámil i s tvorbou nových sazenic, především pylodárných, jako je vrba, olše atd.

•

V průběhu čl.schůze byla provedena výplata stát.dotace 1D, kterou výborně zajistil nový
pokladník př.Karel Heřman.

•

Závěrem schůze v 12.05 hod přečetl př.Vinduška usnesení a tím byla i schůze ukončena.

Zapsal: Bukovský
Rozdělovník: členové výboru ZO

