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                                            ZPRAVODAJ  č. 1/2010 
 
Vážení členové základní organizace ČSV Loket, o.s., 

 

    dostává se Vám další vydání Zpravodaje. Prostřednictvím tohoto Zpravodaje Vás 

budeme informovat o aktuálních problémech, řešených úkolech a s dalšími informacemi 

z činnosti Základní organizace ČSV Loket o.s., a to i v mezidobí mezi členskými schůzemi a 

dále s informacemi mající souvislost s naší základní organizací a včelařstvím obecně. Jeho 

cílem tedy není nahrazovat informace z ústředního výboru ČSV, informace z webových 

stránek ČSV či nahrazovat svazový časopis Včelařství, ale informovat Vás o činnosti 

výboru, o dění v základní organizaci ČSV Loket a přinášet Vám další informace prospěšné 

pro Vás v rámci včelařství. Čísla Zpravodajů pro jednotlivé roky ani termíny jejich vydání  

nejsou pevně stanoveny, budeme vycházet z potřeby jejich vydání dle vzniklých situací 

vyžadujících  potřebu Vám předat určitá sdělení. Součástí Zpravodajů Základní organizace 

Loket /dále již jen „ZO“/  budou i obsahy zápisů z členských schůzí (výročních členských 

schůzí) a ze schůzí výboru ZO.  

      Distribuce Zpravodaje bude prováděna pro ty co užívají internet výhradně emailem (je 

proto vhodné u těch co email používají, aby jej uvedli nejlépe předsedovi ZO), ostatním 

v písemné podobě vždy po jednom výtisku zpravidla prostřednictvím úsekových důvěrníků. 

Zpravodaj není určen k reklamě, ale může sloužit k inzerci členů ZO pro předměty sloužící 

výhradně pro výkon včelařství.    

 

     Potěší nás, když Vás obsah Zpravodaje zaujme a přivítáme i Vaše podněty,  sdělení či 

příspěvky do dalších Zpravodajů. 

 

                                                              Váš výbor Základní organizace ČSV Loket, o.s.                                                                                                   
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1. Základní údaje o ZO - počet členů a včelstev, územní obvod a další 
zajímavé informace o ZO 

 

Počet členů ZO k 20.11.09. činí  50, což je o 5 členů více než v roce 2008. 

            Počet včelstev v ZO je 474 což je  o 10 včelstev více oproti roku 2008. 

            Vyprodukováno medu:  2498kg, což je více něž  50 % pokles oproti roku 2008   

            (5424 Kg).    

            Územní obvod ZO je tvořen oblastmi kolem obcí Staré Sedlo, Loket, Nové Sedlo,  

             Horní Slavkov, Krásno, Nová Ves, Louka.  

              Věkový  průměr  členů  ZO  je 60,1 let.  

              
             Shora uvedené údaje jsou ke dni 20.11.2009 

 

             Exkurz do let 2007-2001 z pohledu počtu členů ZO, včelstev a produkce medu 

 

                      
Rok 

 Členů  Včelstev     Produkce  

    medu v kg 

   Medný  výnos  na 

včelstvo v průměru  

           v kg 

2007 42 440 5441 12,51 

2005 40 434 4544 10,4 

2004 43 424 3190 7,5 

2003 45 323 2592 8 

2002 54 407  údaj nezjištěn -- 

2001 50 366  údaj nezjištěn -- 
 

           Údaje v tabulce jsou získány z hlášení včelařů ZO z daného roku           
         
 

     Základní organizace ZO ČSV Loket o.s., má od prosince 2007 zřízenou pro komunikaci 

se svými členy, orgány státní správy a samosprávy e-mailovou adresu - 

vcelari.loket@email.cz  na kterou lze rovněž adresovat návrhy, dotazy či připomínky  

směřované výboru ZO. Tuto e-mailovou adresu spravují předseda a jednatel ZO.  

     V únoru 2008 byly rovněž založeny webové stránky ZO na www.vcelari-loket.wgz.cz 

Tyto webové stránky jsou postupně doplňovány, bude na nich možno vyhledat např. 

všechna čísla Zpravodaje ZO, tedy i tohoto a mnoho dalších informací.  

 
2. Způsob  komunikace v  rámci  Základní  organizace ČSV Loket, o.s. 
 

    Upozorňujeme, že svolávání členů na členské a výroční členské schůze popř. na další 

akce pořádané naší základní organizací se neprovádí, až na výjímky prostřednictvím  

poštovní zásilky a to z důvodu, že tento způsob není již příliš pružný a přináší nemalé 

finanční náklady. Svolávání na schůze ZO se provádí nísledovně : 

 

1. Svolání členské (výroční členské) schůze bude provádět výbor ZO zpravidla 

předseda a jednatel popř.  pověřený člen výboru ZO a to alespoň 10 dní předem, 

výjimečně 5 dní předem. V případě členské schůze je tato svolávána dle aktuální 
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potřeby a/nebo požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina členů ZO.  Výroční 
členská schůze se koná jednou v roce. 

2. Informace o konání členské (výroční členské) schůze bude prováděna  vložením 

písemné pozvánky důvěrníkem do poštovní schránky člena ZO, telefonickým či 

osobním kontaktem.  

3. Členové ZO používající e-mail budou informováni vždy pouze zasláním pozvánky 

na jimi uvedený e-mail. 

4. Léčiva (Formidol a Gabon)   budou   distribuována    prostřednictvím   úsekových  

      důvěrníků. Člen ZO si je pak s důvěrníkem dohodnutým způsobem převezme.  

      Osobní odběr je možný pouze po domluvě s nákazovým referentem 
 

   

3. Informace o léčení včelstev v roce 2009 v rámci ZO 
Léčení bylo prováděno od 10.8. (gabonovými páskami) a od 20.11. byla prováděna 

fumigace s léčivem Varidol Aer  a od 10.12. aerosolem s léčivem M1 AER.    

 

   Jak se vyvýjí léčení včelstev nátěrem plodu z rozborů zimní měli uvádí níže tabulka:  

 

 Počet včelařů Počet natíraných včelstev 

Rok 2002 7 49 

Rok 2004 10 106 

Rok 2006 7 94 

Rok 2007 7 69 

Rok 2008 12 75 

Rok 2009 0 0 
 

       

 

4.  Členské příspěvky  
 
   Člen ČSV je povinen hradit níže uvedené členské příspěvky na kalendářní rok: 

  

200,- Kč (příjem ÚV ČSV v Praze), 

16,- Kč za každé včelstvo (4 Kč jsou příjmem ZO Loket) 

100,- Kč (příjem ZO Loket, rozhodnuto členskou schůzí dne 20.11.2009 ). 
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5. Kulturní akce s účastí ZO ČSV Loket 
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6. Články o ZO Loket z tisku 

 

Přítel Šnábl byl i s úlkem předmětem televizní reportáže TV Prima. Prosklený úlek získala ZO Loket 

zcela zdarma od velkovčelaře p. Jaši.   

 

Dále byl vydán článek o ZO Loket ve Slavkovském zpravodaji č.11/2009 a v Loketských listech č. 

12/2009. 

 

7. Zpráva o činnosti ZO za rok 2009 a výhled na rok 2010  

 

 U základní organizace došlo v tomto roce o navýšení počtu včelařů a to o 5, což je velmi 

dobrý trend. Počet včelstev se neznatelně změnil. Organizace pořádala celkem dvě 

přednášky, jednu na jaře v Lokti a druhou na podzim v Horním Slavkově.  Na měsíc 

březen se plánuje přednáška na téma včelí produkty ve včelařství. A bude provedena v 

Lokti. Všechny přednášky byly zafinancovány z dotačního programu EU. Organizace 

prodala jeden kompresor VAT 1A, který pro svou robustnost a váhu nebyl použitelný pro 

kopcovitý terén ZO Loket a v letošním roce zakoupila jeden nový kompresor, celkový 

počet je tři. V loňském roce bylo poprvé možno čerpan finanční prostředky z 

Karlovarského kraje na nákup úlů a dalšího potřebného vybavení. Této možnosti využilo 9 

našich včelařů. Stejná finanční podpora je v tomto roce, dle dostupných informací 

požádalo 5 našich členů.  V loňském roce byl pořádán zájezd na výstavu Natura Viva do 

Lysé nad Labem.   V letošním roce plánujeme zájezd s kurzem na některé ze včelích farem  
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v ČR a na akci Chvála medu na hrad Hauštějn, který by byl spojen s přednáškou. V jednání 

je i možnost zahraničního zájezdu do některého z partnerských měst Lokte a Horního 

Slavkova. Léčení včelstev proběhlo v roce 2009 bez komplikací a poprvé po dlouhé době 

nemuselo dojít k nátěru včelího plodu. Nutno rovněž uvést, že organizace hospodaření se 

pohybuje v kladných číslech.  

 

 
 

 

 

                                 S přáním mnoha úspěchů za výbor ZO ČSV, o.s. Loket 
 

 

 

 

 

 

                                                                     Mgr. Bc.  Martin Stark  

                                                                předseda ZO ČSV Loket, o.s.                                             
                                                                    


