Zápis z výroční členské schůze včelařů ZO - ČSV v Davli,
konané dne 19.11.2016 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 47 členů, t. j nadpoloviční většina všech pozvaných z 89, což
představovalo 51,5% celkového počtu pozvaných. Takže schůze byla usnášení schopná.

•

Př.Papež přečetl stručnou zprávu o činnosti naší ZO za letošní rok. Především vyzdvihl den
otevřených dveří u př. Ondráčka z 11.4.2015 a léčbu kyselinou mravenčí, kterou si včelaři
objednali a vyzvedli u př.Vojíka na průběžné ošetření včelstev po celou sezonu. Pro dobrý
ohlas bylo dohodnuto pro letošní rok objednat 20ks matek z chovné stanice VÚV Dol,
pracoviště v Liběchově. Což se podařilo s tím, že termín dodání volně spářených matek je na
květen. Pro současné zamoření okolních organizací morem včelího plodu bylo začínajícím
včelařům doporučeno nakupovat oddělky hlavně v naší organizaci.

•

Přítel Bukovský zaslal čestné prohlášení na ČSV s ohledem na přejmenování z o.s na z.s. Nový
změnový registrační list byl již z ČSV po delší době zaslán.

•

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
zatím nebyl u nás zjištěn.

•

V letošním roce se přihlásili další dva noví včelaři. Mezi nové členy byli přijati: př.Zuzana
Zieglerová a př.Martin Fiala.

•

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% šla cena nahoru. Z důvodu nekvalitních mezistěn a podezření na parafin ve vosku lze
objednat výrobu mezistěn z vlastního vosku za cenu 60,-Kč/kg. Stačí odevzdat vosk k příteli
Vojíkovi, který jej předá paní Machové do výroby. Podmínkou je minimální množství vosku
2kg. Vosk je nutné předat nejpozději do 5.2.2017.

•

Na schůzi byl odsouhlasen návrh př.Bukovského na zakoupení jedné inseminované matky,
která bude dodána k příteli Vojíkovi pro zlepšení genetiky včelstev. Kdy každý včelař z naší ZO
si může u př.Vopjíka objednat plod na odchov nové matky.

•

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

•

Odběr měli. Včelaři musí odevzdat měl nejpozději do 5.2.2017 k příteli Vojíkovi, tak aby jej
mohl odevzdat př.Vojík na OVS do D.Břežan včas na vyšetření.

•

Všichni včelaři musí nahlásit do konce února stanoviště a počet včelstev na příslušném
obecním úřadu z důvodu pojištění a hlášení případných mimořádných událostí. Formulář je v
časopisu včelařství nebo na webových stránkách ČSV.

•

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

Zapsal: Bukovský
Rozdělovník: členové výboru ZO

