Zápis z výroční členské schůze včelařů ZO - ČSV v Davli,
konané dne 25.11.2017 v sále MFC ve Štěchovicích


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 64 členů, t. j nadpoloviční většina všech pozvaných z 94, což
představovalo 68,085 % z celkového počtu pozvaných. Takže schůze byla usnášení schopná.



Př.Papež přečetl stručnou zprávu o činnosti naší ZO za letošní rok. Především poznamenal, že
pro chov včelstev v naší ZO je důležitá genetická obměna matek, které spolek nakupuje jako
inseminované. Pro chov nových matek, se používá termín jako F-1, což jsou dcery ins.matky a
jsou vychované z plemenného materiálu. Dále př.Papež poznamenal, že je ideální med od
včelaře, protože se v poslední době vyskytl v hypermarketech med nekvalitní , kdy se uvádí
původ medu z EU, ale není to vždy spolehlivé, protože se objevily důkazy i o antibiotikách v
medu, který byl z Ukrajiny. Dále byla u př.Vojíka možnost nakoupení sklenic na med a i
odevzdání vosku na výrobu mezistěn z vlastního vosku od pí.Machové. Současně byli včelaři
upozorněni na průběžnou informovanost na webu www.včelařidavle.cz. Uvažuje se, že budou
včelaři na tomto webu informováni i o termínech ošetření včelstev léčivy v průběhu celé
sezóny. Na jaře se řešil problém masivního kácení olší v Měchenicích. Kdy př.Pardus objednal
dendrologický posudek , který uhradil náš spolek a prokázalo se pak, že všechny olše nejsou ke
kácení ani vhodné a tudíž převážná většina se nemusela kácet. Avšak fenomén kácení lip,
akátů v obcích přes naše varování a bez uvážení obec.zastupitelstva pokračuje i nadále. Bude
zřejmě vhodné se obrátit na životní prostředí kraje a na hejtmanku středočeského kraje aspoň
formou dopisu o pomoc. Okresní organizace Praha-západ plánovala zájezd na Slovensko, ale
pro nedostatek adeptů byl zrušen. Republikový výbor ČSV vyhlásil prodej Včelpa 12.10, které
bylo prodáno za cenu 10 mil.Kč.



Přítel Sobotka oznámil činnost včelaříků v ZŠ Davli, kdy od dvou včelstev vytočili 15kg, který
rozebrali po zásluze včelařici. V soutěži o kvalitu medu získali zlatou medaili, což bylo velmi
oceněno i přítomnými na schůzi.



Přítel Vojík přečetl současnou nákazovou situaci s tím, že je nutné provádět včasný
monitoring, především v době množení roztoče varroa destruktor, to je koncem července a ne
až v září, kdy již je roztoč přemnožen a včelstva kolabují a léčivo již nepomáhá. Současně se v
letošním roce léčba gabonem projevila jako neúčinná. Doporučuje se proto léčba kyselinou
mravenčí v průběhu celého léta. Kdy první dávka by měla začít s rozkvětem meruněk.
Odevzdání měli musí být k datu do 3.2.2018, nejlépe v průběhu ledna a to jako obvykle do
kelímku od jogurtu. Současně bylo oznámeno rozhodnutí výboru ZO a to, že př.Dlouhý byl
odvolán pro nečinnost na obci Hradištko a byl nahrazen př.Kotyzou. Příteli Kotyzovi byl předán
seznam včelařů s kontaktními údaji na Hradištku. Dále oznámil př.Vojík, že bylo KVS zrušeno
ochranné pásmo v Buši a ve Slapech proti moru včelího plodu.



Přítel Heřman přečetl zprávu o hospodaření ZO. Výplata státní dotace za včelstvo v letošním
roce činila 156,-Kč, celkem má ZO 773 včelstev. Členský příspěvek je pro ČSV 200,-Kč, pro ZO
80,-Kč, za včelstvo pro ČSV je 16, Kč a pro ZO 10,-Kč, takže v letošním roce zůstaly příspěvky
pro rok 2018 beze změn.



V průběhu schůze probíhala výplata státní dotace a výběr členských příspěvků.



Přítel Bukovský představil nového člena, kterým je př.Prokop Běhavý a po hlasování
byl přijat.



Přítel Vínduška přečetl usnesení KRK s tím, že byly opraveny žádosti o státní dotaci ve
statistických údajích, které bylo nutné doplnit, protože je jinak žádost brána jako
neúplná. Výbor ZO bere na vědomí usnesení KRK. Dotace byla vyplacena v plné výši
všem členům ZO. Je nutné oživit spojení na nákazové referenty. Dále trvá upozornění
na přesun včelstev z jiných oblastí, kdy musí být předloženo vyšetření od SVS na mor
včelího plodu. Současně je nutné do 28.2.2018 ohlásit stanoviště včelstev na obecní
úřad z důvodu případné mimořádné události.



V diskusi navrhl jednatel zvýšení členského příspěvku v ZO z 80,-Kč na 120,- Kč, z
důvodu, že k pokrytí nákladů to nestačí a příspěvek je více jak 15 let stejný. Tento
návrh bude projednán na jarní schůzi s tím, že by se jednalo o navýšení od roku 2019.
Současně byl dohodnut na místě v MFC termín jarní výroční schůze, který bude
17.3.2018 od 9,00hod do 11,00hod.



Ukončení schůze bylo v 12,15hod.

Zapsal: Bukovský
Rozdělovník: členové výboru ZO

