Včelařský zpravodaj pro členy ZO ČSV Chraštice
Září 2012
5.9.2012 – schůze OO ČSV v Příbrami:
Především jsem objednala na doporučení pana Juna léčivo v tomto množství:
8x knoty, 16 skleniček Variolu. Převezmu a zaplatím ho (Kč 1.000 celkem)
na schůzi 3.10.2012. Léčit se má začít po 10.10.2012.
Ing. Mestek, předseda ZO ČSV Příbram, uvedl následující body:
1. vyzval všechny zástupce ZO ČSV k účasti na Aktivu v Praze.
2. zdůraznil dodržení termínů v podání žádostí o dotace 1D dle oběžníku
2/12
3. upozornil na oběžník 1/12, kde RV ČSV nařizuje od příštího roku
elektronickou komunikaci na všech úrovních a zřízení bankovního
účtu Poštovní spořitelny s výhodami.
4. hlášení na Hradišťko nepodceňovat – když 3x po sobě nepřijde hlášení,
je chovatel vyškrtnut automaticky z evidence a přichází o dotace
5. na námitku, proč tam uvádět parcelní číslo stanoviště včel – je to pro
statistické údaje o zavčelení, mapy a hlášení na obce. Včelaři se bojí, že
tato data budou zneužita pro vykrádání jak už se v několika případech
stalo. Situace o zavčelení je však velmi nepřehledná.
6. informace o hospodaření RV ČSV – není pravda, že by Včelpo mělo
dluhy. Z dotací dostane příspěvek na administraci (3,5 mil) a má
svépomocný fond.
7. dědictví chovu – řeší chovatelský řád
8. legitimace – u stávajících členů zůstávají staré legitimace, nebudou však
již vlepovány známky. Novým členům může organizace dle vzoru, který
bude uveřejněn na internetových stránkách nechat na své náklady
vytisknou a event. zaletovat legitimaci s údaji o majiteli, razítkem a
podpisy vedení ZO ČSV.
9. kontrola na roztoče Varroa pomocí moučkového cukru dle návodu ve
Včelařství – nutno používat cukr moučku „Extra jemný“
10. nabídka na přednášky – škola Nasavrky platí přednášky učitelů
včelařství na nejrůznější témata, ZO ČVS platí učiteli cestovné.
Dne 17.9.2012 jsem osobně předala př. p. předsedovi Křesinovi ke kontrole a
podpisu žádosti 1D a sumář žádostí připravený k odevzdání. K dořešení tří
včelařů, kteří se neozvali s žádostí. Předložila jsem dotaz na zřízení účtu.
Pan Jun žádá o ukončení členství ze zdravotních důvodů – návrh na ocenění.
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15.9.2012 – Aktiv zástupců ZO a OO ČSV k aktuální problematice včelařství:
Informace o programu:
Nemoci včel:
- mor včelího plodu – vystoupil zástupce SVS MVDr. Císař:
Letos došlo k rozvoji této nákazy v několika regionech na 64 lokalitách
(kutnohorsko, kladensko, berounsko a další ve středočeském kraji). Při
napadení nutno celé včelstvo nekompromisně i s úlem spálit, na stanoviště
možné znovu umístit včelstvo až po 2, nejlépe 5 letech, jen tak je
zajištěný další zdraví chov. Dle zkušeností z Rakouska nelze úspěšně
léčit.
Bylo též zdůrazněno, že psychická újma je pro včelaře větší než újma
materiální!
- OO ČSV si mohou nechat udělat vyšetření, které musí zaplatit a pak žádat
o proplacení Ministerstvo zemědělství
- Mimořádné vyšetření měli – proplacení na základě dopisu sekretariátu RV
ČSV ze svépomocného fondu
- Doporučení prohližitele Ing. Levého z Hostivice – odchycené roje dávat
do karantény, cca 50 m od stanoviště. Též antibakteriálně působí mít dna
úlů vyrobená z ořechového dřeva.
- Z podnětu účastníků by časopis Včelařství uváděl lokality napadené
nákazou včelího moru
- kontroly českého medu – je ve vyhovující kvalitě
Pozor! Nekrmit dovozovým medem!
- národní dotace – budou poskytovány na léčení, vybavení, též budou ve
zvýšené míře chodit kontroly. Bylo zjištěno, že např. jeden chovatel si
pořídil na dotace traktor, který však již nevlastní, což je nepřípustné
JUDr. Brückler
- dotace 1D na včelstva – bude poskytnuto celkem 70 mil. + 5 mil., z čehož jde
3,5 mil. na administraci.
Důrazně upozorněno, aby byly včas, tj. do 30.9.2012 odevzdány sumáře 1D
OO ČV s žádostí o dotace na včelstva se všemi náležitostmi, správnými
registračními čísly chovatele, kontaktní adresou. Peníze bude rozdělovat
Státní intervenční fond.
*
Přátelé včelaři, hodně zdraví do dalšího období!
Zpracovala př. Čechová M.
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