Zápis z členské schůze ZO ČSV Kladno – 5. 9. 2018

Schůze byla zahájena uvítáním členů, seznámením s programem a prezencí.
Podpisem prezenční listiny přítomní také podepsali souhlas se zpracováním osobních údajů
ČSV v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Dotace 1D
V průběhu schůze byly vybírány formuláře na výplatu dotace 1D. Členská schůze
odsouhlasila výplatu dotace v hotovosti, nikoliv převodem na bankovní účet. Důvodem je
jednodušší platba členského příspěvku na další rok. Byla připomenuta povinnost pravdivě
vyplnit i statistický list. Také byla zmíněna možnost vyplnění plné moci k převzetí výplaty
dotace pokladní ZO v případě nepřítomnosti žadatele při výplatě dotace. Bez vyplněné plné
moci je třeba si částku převzít do konce listopadu, jinak se peníze posílají zpět a nárok na
výplatu dotace zaniká.
Zpráva ze zasedání RV
-

-

-

-

Př. Plecitý informoval o závěrech zasedání RV, které se konalo před 14 dny. Poměr
rozdělení dotace 1D zůstává i letos stejný. RV neuvažuje o zvýšení členských
příspěvků na příští rok.
Společnost Včelpo už nepatří ČSV. Pan Vydra, vítěz výběrového řízení, v den
podpisu oznámil, že firmu neodkoupí. Byl osloven druhý nabízející, pan Šmíd (v
původní nabídce nabízel o 2 miliony vyšší cenu než p. Vydra). O firmu má stále
zájem, po jejím odkupu však dojde k přejmenování (Včelpo jako neprodejná
značka a vysoké dluhy prodejním řetězcům). Připravuje se smlouva o převodu
firmy. Pozemky pod Včelpem jsou Komerční banky (věřitel), další dluh činí 36 mil.
korun.
Dále na zasedání zazněla zpráva o Zlaté včele a IMYBu.
V Nasavrkách je postaven nový moderní areál k získávání včelích produktů, který
byl financován z prostředků EU. Jedná se o stáčírnu medu, získávání vosku
a propolisu.
Byla navržena změna stanov, aby i KKV měly právní subjektivitu.
Letošní produkce medu byla průměrná, v některých oblastech až podprůměrná.
Většina produkce je med květový a nektarový z lípy, nikoliv medovicový.

Organizace exkurze NSEV: Exkurze za biodiverzitou pro člověka i opylovatele
-

Př. Belušová podrobně seznámila přítomné s pořádanou exkurzí a jejím
programem, která se koná od pátku 14. 9. 2018 do neděle 16. 9. 2018. Všechny
podrobnosti včetně organizačních detailů jsou volně přístupné na stránkách ZO
(https://www.vcelarikladno.cz/ftp/exkurze.pdf). V příštím roce se žádná další
exkurze konat bohužel nebude, kraj neposkytl finanční prostředky.

-

Od kraje ZO obdržela 19 000 Kč na Medové Vánoce a 30 000 Kč na Zlatou včelu.
Na říjnové schůzi bude upřesněno výroční členskou schůzí odsouhlasené zvýšení
části členského příspěvku, který zůstává ZO.

Situace ve včelstvech, činnost na včelnici
-

-

Př. Linhart stručně přednesl „včelařskou latinu“, co dělat v průběhu září ve
včelách. Matky omezují plodování, včelař má již zakrmeno na zimu, kdo použil
Gabon, již ho z úlů vytáhl (doba působení je předepsaná na 24 – 30 dní). Úly
máme připravené na zimování – nedostavěné rámky jsou vytažené, žemlové
umísťujeme doprostřed. Staré černé dílo vyvaříme. Nezapomene nahlásit aktuální
stav počtu včelstev do Hradišťska, odevzdáváme formuláře na dotaci 1D. Také
nezapomeneme na zabezpečení včelnice na zimu – myši, bouchající větve apod.
Vložíme podložky na dno úlů, monitorujeme spad VD – teplé počasí umožňuje
loupeže.
P. Chaloupková likviduje prodejnu, na příští schůzi proběhne rozprodej „bleší trh“
zbylého zboží. Kdo má klasický vařák na vosk, p. Chaloupková nabízí zdarma
klasické pozinkované vložky. V případě zájmu, kontaktujte př. Jindru.

-

Pozdní výměna matek – R. Ovčárik má ještě matky k prodeji.

-

Vzhledem k podzimnímu léčení, bychom měli hlídat stav plodu ve včelstvech, zdá
se, že matky budou letos plodovat dlouho vzhledem k výhledu teplého počasí.

-

VarroMed – dostatečné zkušenosti s novým léčivem zatím nejsou. Léčivo je
vhodné spíše k léčení na jaře než na podzim. Po aplikaci může dojít k vyšší
úmrtnosti čerstvě vylíhnutých mladušek – na podzim by tak mohlo dojít k oslabení
včelstva.

Ukončení akce Hrr na mor – a co dál?
-

Př. Volek společně s př. Danou Belušovou krátce vyhodnotili proběhnuvší akci Hrr
na mor. Podklady se vyhodnocují, akce byla velmi úspěšná. Bylo odhaleno celkem
9 nových ohnisek MVP a vyšetřena 1/3 včelstev na území Středočeského kraje.
Stále tedy existuje možnost výskytu pozitivních stanovišť. Varujícím faktem je, že
nákaza nebyla na včelnici zavlečena, tudíž na včelnici byla delší dobu a nebyla
odhalena samotným včelařem. Akce skončila s mírným schodkem, částku uhradila
OO – nedoplatek v řádu sta korun. Nepředpokládá se, že by kraj zafinancoval tuto
akci i letos, ale OO chce jednat s KÚ – Odborem životního prostředí - o
zapracování do plánu vynaložených prostředků na podobnou akci příští rok.
Bohužel nemáme přehled, kolik neorganizovaných včelařů se zúčastnilo, zda je
SVS oslovila. Organizátoři se shodli, že by byla škoda neorganizovat takovou akci i

v budoucnu. VÚVč se do akce také zapojil a zkoumá, zda dojde ke znovuobjevení
moru na opět zavčelených pozitivních stanovištích. Účastníci akce obdrželi od
organizátorů děkovnou pohlednici.
Organizace přípravy léčení
-

Dotace od magistrátu města 200 000 Kč bude použita na nákup kompresorů a
elektrocentrál. Motorové kompresory nejsou, dostaneme jen 5 kusů. Dokoupíme
tedy elektrické kompresory, abychom nemuseli finance vracet. Léčivo bude
k dispozici na příští schůzi.

Přijímání nových členů
-

Tomáš Mikeš – dochází na včelařský kroužek, pomáhá u Šípků. Sám má 5 včelstev
v Buštěhradu a bude kočovat do Mnichovic.
Iveta Loudová – Třebichovice – včelaří pod patronátem př. Petriščáka, od něho
má 3 oddělky. Bude také docházet na včelařský kroužek

Oba noví členové byli jednomyslně přijati.

Diskuze

-

-

Př. Belušová dodatečně poděkovala Davidovi Jarošovi za pomoc při organizaci
Zlaté včely na Čabárně.
Př. Kabát informoval o vloupání na jeho včelnici, měl jen rozházené věci, ztratily
se potraviny. Varoval, že si máme všímat, kdo se pohybuje v okolí našich včel.
Př. Pláteník poděkoval organizátorům za vydařenou akci Hrr na mor.
S poděkováním souhlasili všichni přítomní.
V úplném závěru padl dotaz např. Plecitého, kdo poskytl technické vybavení do
areálu na získávání včelích produktů v Nasavrkách. Do výběrového řízení se
přihlásily firmy Apinovo a Lysoň. Vyhrála levnější nabídka firmy Lysoň.
Poté byla schůze oficiálně ukončena.

Zapsala: Mgr. Bc. Iva Nováková

