1. Výroční členská schůze ZO ČSV České Budějovice

V sobotu 13. února 2016
se koná od 10.00 hod. v přednáškové aule Střední průmyslové školy stavební (boční vchod
z Klavíkovy ulice)
výroční členská schůze ZO ČSV České Budějovice.
Prezentace účastníků od 9.30 do 10.00 hod.

Na programu bude zpráva o činnosti výboru, zpráva o hospodaření ZO ČSV, zpráva
zdravotního referenta o současném zdravotním stavu včelstev v obvodu ZO, zpráva kontrolní a
revizní komise.
Od 12.00 bude podáváno občerstvení a od 13.00 bude setkání pokračovat přednáškou RNDr.
Václava Švamberka na téma "Apimondie 2015-Jižní Korea". Přednáška je pořádána ve
spolupráci se ZO Mladošovice a jsou na ni zváni všichni zájemci o včely a včelaření.
2. Oslavy výročí 150. let organizovaného včelařství v Jižních Čechách

V roce 2017 uplyne 150 let od založení včelařského spolku „Včelařská jednota Dzierzon se
sídlem v Olešníku“, jehož nástupnickou organizací je právě naše ZO. Toto významné výročí
si jistě zaslouží nejen připomenutí, ale též zorganizování důstojných oslav. Za tímto účelem
byla sestavena komise, jejímiž členy jsou zástupci OO ČSV Č. Budějovice a základních
organizací, které se k oslavám chtějí připojit. Naše ZO se přirozeně také účastní.

Chtěli bychom proto naše členy požádat, aby se zamysleli nad tím, co by bylo v této souvislosti
možné podniknout a své podněty přednesli na výroční členské schůzi ZO nebo je předali panu
Havlíčkovi, který je naším zástupcem v komisi. P. Havlíčka můžete kontaktovat e-mailem na
adrese b.havlicko@seznam.cz. Už letos by mělo dojít k vydání almanachu, které zajišťuje naše
ZO. Nabízí se tak možnost všem, kteří mají k tématu co říct a chtěli by své myšlenky
v almanachu publikovat. Ozvěte se co nejdříve taktéž panu Havlíčkovi.
3. Sběr měli k vyšetření na varroázu

Nejpozději do středy 10. února 2016 předají všichni včelaři svému důvěrníkovi směsné vzorky
měli od skutečného stavu včelstev k vyšetření na varroázu dle nařízení SVS. Kdo termín
nedodrží, zajistí si odevzdání vzorku veterinární správě ve vlastní režii. Neodevzdáním se
hříšník vystavuje možnosti sankcí ze strany SVS jakožto státního orgánu.
Měl má obsahovat spad za posledních 30 dnů a musí být čistá, tj. bez mrtvolek a nečistot,
v kelímku přikrytém prodyšnou tkaninou a na boku označeném:
–
–
–
–

jménem a adresou
registračním číslem chovatele
registračním číslem stanoviště
aktuálním počtem včelstev, ze kterých byl vzorek odebrán

Při předání měli je potřeba nahlásit ztráty včelstev a vyplnit protokol o podzimním léčení, který
mají u sebe důvěrníci.
Zároveň si včelaři objednají léčiva pro letní podpůrné léčení na letošní rok.
* Na výroční členské schůzi zazní příspěvek o vyhodnocování spadu měli na podložkách.
Zájemci ať si proto poznamenají množství měli u jednotlivých včelstev nebo ještě lépe pořídí
fotodokumentaci.

