Zápis z členské schůze ZO ČSV o.s. Kladno - 4.6.2014

Úvod
Úvodem předseda Zdych ujistil přítomné, že přítel Plecitý matky veze, ale asi je někde v zácpě.
Léčení
Přítel Volek sdělil, že z hlediska byrokracie přituhuje. Jako důkaz nechal kolovat formuláře pro
souhlasy s nakládáním s osobními údaji a plné moci k zacházení s veterinárními přípravky. Dále rozdal
formuláře pro zápisy léčebných zákroků, které musí být na stanovišti. Pokud člověk nesouhlasí
s evidováním, může to tam zapsat. Dále by měl být pohotovostní plán stanoviště. Dále přítel Volek
nabádal ke zvýšené opatrnosti ohledně nákazové situace, k monitoringu, k léčení a k likvidaci rojů
neznámého původu. Podotknul, že hasiči si za likvidaci roje na soukromém pozemku berou 10 tis. a
že není od věci si likvidaci nechat také nějak uhradit.
Koloval vytištěný článek o malém úlovém brouku a nějaké novince mezi roztoči.
Přítel Linhart poreferoval o možných kontrolách počtu a vedení včelstev z veteriny. Nesoulad
v počtech evidence ČSV je dost - asi 5tis včelstev.
Cukr
Přítel Petriščák nabídnul hromadné objednání cukru ze Starého Plzence, ale přítelkyně Vendulka
trumfla jeho nabídku cenou 15,- kč/kg. Výhodou nabídky ze Starého Plzence je možnost 15 kg balení.
Cena se blíží i některým slevovým akcím supermarketů, ale vzhledem k omezenému odběru by
museli včelaři chodit dokola celý den, nebo rozprostřít nákup na celou širší rodinu, a nebo být
Vietnamec – viz již každoroční téma.
Finance
Přítelkyně Vendulka připomněla, že na další schůzi již je třeba dodat formulář na dotaci D1.
Diskuse
Přítel Zdych se pokusil rozpoutat diskusi nad nejvhodnějším postupem odstranění včel z nástavku
s medem před medobraním (dle něho výkluz), ale diskuse se příliš nerozběhla. Přítel Kamler prý
avizoval nějakou novou generaci neškodných repelentů. Přítel Kosinoha povyprávěl, kterak paní
sousedce v paneláku pomáhal odstranit roj z větracího potrubí – zabraly sirné knoty.

Zapsal přítel Jan Červený

