Zápis z členské schůze ZO ČSV Kladno - 3.6.2015

Nejmenší účast na schůzi za poslední období přičetl zahajovatel schůze přítel Zdych krásnému počasí, které víc
láká ke včelaření nežli ke schůzování.
Úvodní vstupy přítelkyně Dany Belušové
•
•

•
•

Přítelkyně Belušová připomenula možnosti dotačních titulů. Dotace na technické vybavení by měla být
přidělena všem, kdo splní podmínky, ale bude-li žadatelů příliš, procentuální výše dotace se sníží.
Velkolepě avizovaná výstava Natura Viva v Lysé n. Labem zklamala, zastoupení včelařů mezi myslivci a
rybáři bylo mizivé a úroveň toho mála ještě žalostná v čele s expozicí samotného českého svazu včelařů.
Nasavrcká expozice bývala v minulosti pohostinná a pěkná - tento primát měl patrně převzít ČSV, ale
nepovedlo se.
Možnost vzdělávacích aktivit pro středoškoláky – týdenní kurz.
Přítelkyně Belušová také připomenula chystanou exkurzi a zrekapitulovala informace, které byly už
předestřené na minulé schůzi. Přítel Zdych se přidal s tím, že koncem devadesátých něco podobného
proběhlo ke spokojenosti všech a zavzpomínal, jak členy zájezdu uctívala dědina knedlíky.

Přerývaný výstup přítele Volka
Řeč přítele Volka tvořila v podstatě seriál na pokračování rozprostřený do celé schůze, protože během
vystoupení musel řešit neodkladné telefonáty týkající se odtahu auta. Pro srozumitelnost však zapisovatel uvádí
výstup slepený do úhledného celku:
•

•

•
•

•

Ve zdravotní situaci se jeví vše relativně v normě. Přítel Volek osobně bojuje proti zvápenatění. Spad
v podobě jednoho roztoče je také v normě. Je k dispozici rezerva cca 100 balení Formidolu 40, 80-tka
bude v červenci.
Dále přítel Volek jako čerstvý předseda Okresního výboru poreferoval o prvním jednání tohoto orgánu.
Došlo na stanovování úkolů, cílů a různé administrativní opatření. Ve prospěch těchto důležitých úkolů
se prozatím omezí pořádání přednášek a zájezdů.
Výbor se připravuje na 10 sjezd ČSV.
Probíhá připomínkování nových stanov ČSV. Všichni jednotlivci i ZO se mohou přihlásit na web ČSV a
stanovy připomínkovat. Rozhodovat budou delegáti. Přítel Plecitý toto doplnil – jde někdy o nesplnitelné
nebo naivní požadavky. Častým společným jmenovatelem je bohužel snaha se obohatit. Navázal přítel
Pláteník s poznatkem, že vždy se najde někdo, kdo do věcí „vrtá“. Stanovy by ale podle něj měly být
jednodušší. Přítel Zdych pojmenoval problém výstižněji když řekl, jsou stanovy psány příliš právnickou
řečí. Přítelkyně Belušová doporučila zajímat se o to, co se na ústředí děje. Může jít o snahu získat moc,
peníze, výhody, kontakty. Bude tu šance voleb. Dále se vyslovila s přesvědčením, že ČSV by měl
podporovat hlavně malovčelaře, protože hlavně oni jsou hlavními nositeli včelařských tradic a přínosem
pro společnost i krajinu.
Dále padl dotaz na přítele Linharta, jak je to s jeho účastí na kurzu pro správce vyvíječů aerosolu. Přítel
Linhart odvětil, že naopak spíš čeká, až bude na kurs základní organizací vyslán. Září by se mělo stihnout,
vyvíječe se používají až koncem roku.

Vsuvky během telefonování
První vsuvku vyplnila přítelkyně pokladnice Vendulka obligátním upozorněním na neúprosně se blížící termín
podání dotace D1 (z hlediska vyplňování neblaze proslulé). Přítelkyně Vendulka se nabídla, že s vyplněním raději
všem potřebným pomůže, než aby se ve formuláři škrtalo.

O druhou vsuvku se postaral přítel předseda, když doporučil přítomným nechat si kvalitu svého medu otestovat
ve výzkumném ústavu v Dole. Nic naplat, med ověnčený medailemi se prodává úplně jinak (lépe) než med
medailemi neověnčený. Nutno poslat v prodejním balení. Na závěr tohoto vstupu byla krátká diskuse o dopravní
přístupnosti VÚV v Dole a o tom, jestli je lepší jet po rozbité silničce, po vodě, nebo jinak.
Nabídka sklenic od přítele Šípka
Přítel Šípek z Buštěhradu nabídl prodej sklenic i s víčkem za 8 Kč. Na dotaz na eventualitu prodej sklenic bez
víčka také nakonec kývl. Víčko představuje rozdíl cca 2 korun. Přítel předseda nabádá – važme si podobných
nabídek jednotlivce pro všechny a toho, že u přítele Šípka je prostor.
Koleč, místní zámek, místní včelařská akce a místní včelařská tradice
K podpoře včelařských aktivit a obnovy kolečského zámku se již dříve kladenská ZO zavázala. Členové ZO zde
každoročně poskytují poradenství a prodej. Diskutovala se obava, nakolik bude vzestupný trend místních včelařů
bude pokračovat, když paní Maršílková pomalu přestává včelařit. Lze tu nabídnout (obchodně zabalený !) med.
Přítel Linhart se nabídl přítelkyni Belušové, že doručí, co bude potřeba. Přítel Pláteník ve svém vstupu podpořil
celé kolečské úsilí a připomenul skvělou kolečskou a mozolínskou tradici. V zámku bude expozice nejen českého
včelařství, ale i včelařství Norského (Norské fondy). Přítel Pláteník, když už byl v tom chválení, pochválil i dříve
zmiňovaný Chlebovický skanzen a zavzpomínal na místní medovinu.
Pozvánka přítele Plecitého
Přítel Plecitý pozval všechny přítomné na exkurzi do své nově zřízené a vybavené medárny vybudované
z chlívku. Exkurze se koná tuto sobotu 6/6/2015 v Kyšicích. Medárna je vybavená novým odvíčkovacím
zařízením. Pozvaná je také Česká televize a zástupci ČSV, kteří se však pro nedostatek času omluvili. Přítel Plecitý
dále všechny úspěšně navnadil příslibem, že medárna skrývá cosi, co se všem bude líbit.
Řešení podoby zápisů
Přítel Volek poreferoval o další polemice s přítelem Valentou a to hlavně proto, aby upozornil na otázky zápisů.
Po vzájemném vysvětlení věcí vyšlo totiž najevo, že za částí nedorozumění stojí zápis ze schůze. Na to konto se
rozhořela historicky vůbec první diskuse o zápisech. Přítel Volek řekl, že je spokojen s jejich jistou literární
úrovní, ale přimlouvá se, aby více odrážely důležitost jednotlivých informací. Přítel Plecitý by v zápisech nejraději
viděl pouze věcné informace. Přítel Pláteník se také přimlouval pro uvádění podstatných věcí a vyslovil
přesvědčení, že zápis je vnitřní věcí organizace. Přítel Červený, zapisovatel, podotkl, že za minulá léta a vůbec
dosud neměl jakékoliv zpětné reakce a že by sám uvítal, aby byly zápisy nejprve po věcné stránce někým
kompetentním zkontrolovány. Bylo dohodnuto, že přítel Červený vždy koncept zápisu pošle k připomínkování
(př. Belušové, př. Zdychovi a př. Volkovi).
Diskuse
Byla diskutována malá účast na přednášce ve Slatině.
Včelaři se shodli, že letošní rok neoplývá rojovou aktivitou včel.

Zapsal přítel Jan Červený

