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ZÁPIS
Z ČLENSKÉ SCHŮZE – VÝPLATA DOTACE 1.D 2018
Řídící schůze: Miroslav JELÍNEK
Účast: dle prezentační listiny

PROGRAM
1. Informace ke sběru měli přítel JELÍNEK zopakoval známý postup sběru a přípravy měli,
která bude odeslána na vyšetření na přítomnost roztoče VD. Zvláště upozornil na postup po
třetím ošetření, kdy diagnostické podložky zůstávají ještě týden v úlech, poté se ometou,
vrátí se zpět do úlů a za 30 dní se z nich omete veškerá spadaná měl, která se podrobí
laboratornímu vyšetření.Takto odebraná měl se zbaví mrtvolek a nechá se při pokojové
teplotě nejlépe na novinách uschnout. Měl musí být sypká, žádné hrudky. Takto připravená
měl se nasype do kelímků od jogurtu (žádné skleněné obaly apod.), vršek se převáže
prodyšným uzávěrem, nejlépe kouskem silonové punčochy. Včelaři přinesou měl na výroční

sobotu 26.ledna 2019, od
13,00hodin, klubovna hasičů LHOTA.
členskou schůzi, která se bude konat v

2. Výdej štítků na označení měli přítel KADLEC vydal všem včelařům spolku štítky na měl
určenou k vyšetení na varoázu s tím, že pouze dopíší počty včelstev od kterých byla měl
odebrána. Zároveň včelaři podepsali doklad o provedení aerosolového ošetření v tomto roce.
Aerosolové ošetření bylo již provedeno a bucde tak ještě jednou v prosincvi t.r. Štzítek
nedostal přítel Roman KREICHA, bude mu vyhotoven o dodatečně předán.
3. Výdej dotace 1.D 2018 přítel KUČERA připravil a zároveň vyplatil včelaře spolku, kteří
zažádali o dotaci 1.D. Byly vyplaceny všechny částky, nevznikly žádné přeplatky ani
nedoplatky. Ti včelaři, kteří nebyli přítomni doložili plné moci. Veškerá dokumentace
týkající se dotace 1.D je uložena u pokladníka spolku př. KUČERY.
4. Nový kompresor včelaři měli možnost prohlédnout si nový bezolejový kompresor určený k
aerosolovému ošetřování včelstev. Byl zakoupen na podzim t.r. Přítel K. VONDRÁK na
něm provedl technickou úpravu, původní plastová kolečka byla nahrazena bantamovými a to
pro lepší pohyb po terénu. Komprespor byl již vyzkoušen při prvním aerosolovém
ošetřování ve dne 23. a 24.11. t.r. Umožňuje bezpečně ošetřit 12včelstev na jedno doplnění
tlakové nádoby – 50litrů.
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5. Různé dodatečně byly rozdány Pamětní listy jež připomínají 650let obce Mladošovice
Dále byly vydány diagnostické podložky, které byly pořízený Okresní organizací ČSV
České Budějovice z krajské dotace Jihočeského kraje pro tento rok. Jako ZO jsme ještě
dostali z téže dotace ochrannou masku, určenou k použití při aerosolovím ošetřování
včelstev. Ta byla
dána k použití pro oblast LIBÍN-SPOLÍ. Převzal ji př. Pavel
CANDRA.
V Mladošovicích 25.11. 2018

Zapsal: Miroslav J e l í n e k
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