Zápis z členské schůze ZO ČSV Kladno - 2. 5. 2018

Přítel předseda na podprůměrně navštívené schůzi uklidnil „pavlač“ a zahájil schůzi.
Odchod přítele Chaloupky
Přítomní drželi minutu ticha na počest přítele Chaloupky. Přítel předseda vzpomenul, že za tímto nestorem
kladenských včelařů bylo možné přijít kdykoliv o radu. Přítel Linhart také zavzpomínal. Přáním přítele Chaloupky
bylo nechat se zpopelnit, aby si – jak s humorem pravil – alespoň po smrti odpočinul od četných návštěv včelařů,
kteří si k němu chodili pro radu.
Mimořádná veterinární opatření
Přítelkyně Belušová seznámila přítomné s mimořádnými veterinárními opatřeními, která byla přijata v souvislosti
s morem včelího plodu v regionu. O opatřeních budou informovány i příslušné obecní úřady. Veterinární správa
využila zákonné možnosti a snížila ochranné pásmo z pěti na 3 km. Připomněla hlavní zásady týkající se přesunů
včelstev ve snaze předejít tučným pokutám.
Nové místo pro schůze?
Přítel předseda byl osloven pracovnicí magistrátu Gabrielou Havlůjovou (pověřenou stykem s kladenskými spolky)
s informací, že město Kladno zakoupilo budovu bývalého hostince U Kulatý báby v Podprůhonu. Město má
v úmyslu zřídit zde zázemí pro spolkový život, kde by mohli i kladenští včelaři nalézt své útočiště. Neplatilo by se
asi nic. Jedinou nevýhodou zdá se být nedostatek parkovacích míst – auto bude třeba nechat nahoře na Náměstí
Svobody. Včelaři by to také neměli přehánět s pitím, aby zdolali podprůhonské schody. Na stěžejní dotaz z pléna
„Jaký tam točej pivo“ přítel předseda odpověděl že zatím žádný. Dodal, že město teprve hledá osobu, která by
„podnik“ provozovala. Přítel předseda budovu chválil pro absenci zatuchlosti a návdavkem zhodnotil stav a
urbanismus celé čtvrti v toku času.
Léčiva
Přítel Štochl nechal kolovat formulář pro objednání Formidolu a dalších léčiv. Byla/je to poslední možnost
k objednání dotovaných přípravků. Využijme možností dotací! Přítelkyně Belušová vyzkoušela VarroMed a jeví se
jí dobře.
Zlatá včela přilétá
Kolo této soutěže mladých včelařů se koná 12. 5. na Čabárně. Je přihlášeno 111 účastníků ze ZŠ a 21 účastníků ze
SŠ. Přítelkyně Belušová vyzvala případné dobrovolníky, zda by nemohli s organizací pomoci. Je k tomu vyhlášena
informační schůzka 11.5. v 18 hod. V sobotu to bude od rána od sedmi do cca 16 hod a možná i déle. Odměnou
dobrovolníků bude milý úsměv přítelkyně jednatelky, možná i dalších přítelkyň. Případně i nějaká symboličtější
hmotná odměna, když na ni zbyde po vyúčtování.
Přijímání
Byl přijímán a přijat přítel David Lahoda. Bude včelařit ve Družci, kde se se svým sousedem učí na dvou včelstvech.
Tato - vyšetřená – včelstva jim přenechal místní včelař друг Norenko, který musí odcestovat. Proti 0, zdržel se
hlasování 1 pro všichni ostatní. Přítele Lahodu vzápětí zmátl přítel předseda informací, že přítelkyně pokladní je
„támhle a támhle“ – proces personální úpravy funkce pokladnice ještě není završený – až odlétne Zlatá včela. Aby
toho nebylo málo, tak přítel předseda ještě vyděsil zájemce informací, že schůze je „každou středu od pěti“.

Téma – oddělky
V návaznosti na přednášku přítele Plecitého pohovořil přítel Linhart o tvorbě oddělků.
Diskuse
Přítel předseda se podělil s nadšením nad rámkem Easy Click složeným z dřevěných louček a plastových boků. Na
důkaz rychlosti s jakou se rámek sestavuje a rozestavuje provedl Click.
Přítel Kamler z výzkumného ústavu potřebuje nějaké včelaře, kteří by mu poskytli/poskytovali materiál pro
zkoumání – vzorky medu, včel, měli. Potřebuje stanoviště v dosahu ohniska moru ale negativní. Přítel Kamler se
dlouhodobě zabývá šířením moru včelího plodu resp. jeho zkoumáním. Následně se diskuse stočila na přenosnost
moru včelího plodu. Zejména se diskutovala lhůta po kterou se na spáleném stanovišti nesmí včelařit a
smysluplnost tohoto nařízení vzhledem k přežívání spor v nespálených částech stanoviště.

Zapsal přítel Jan Červený

