Zápis z členské schůze ZO ČSV Kladno - 2. 5. 2019
Schůzi s nevalnou účastí zahájil přítel předseda a vzápětí předal slovo příteli Volkovi. Jeho ústy jsme se dozvěděli
novinky Nasavrcké
(tedy ze semináře pro okresní funkcionáře v Nasavrkách). Je možnost zařazení všech včelařů do databáze prodejců
ze dvora. Je nedořešené rozdělení katastrů do OO (kdy například Makotřasy si nárokují Hostivice i Kladno). Pokud
se tyto nejasnosti nevyřeší, rozhodne to direktivně Svaz dle územní příslušnosti.
Dále se řeč točila kolem databází včelařů, kterých je několik a počty včelařů nesedí se skutečností natož vzájemně
mezi databázemi. Do Hradišťka poslat hlášení až po 1. 9., náhlé změny ale zase hlásit hned. Hradišťku vyhovuje
zasílání klasickou poštou, elektronické informace si musí pracně tisknout a převádět do starých dobrých
osvědčených papírů. Způsoby oznámení Hradišťku jsou a) sami, b) prostřednictvím ZO, c) aplikací (chystá se) a d),
je-li někdo náhodou farmář, tak z farmářského portálu. Každopádně kdo nepodá 2 roky hlášení, bude 3. rok
vyřazen z evidence.
Byla diskutována situace vzniklá pokrácením dotací Českému svazu včelařů. Přitel Volek byl pobouřen nechutí
mnoha včelařů dát o 200 Kč na příspěvcích více a zopakoval oblíbený a frekventovaný příměr této částky k ceně
sklenice medu.
Příští rok se chystá novelizace stanov. V rámci úsporných opatření se dokonce uvažovalo i o zrušení Sjezdu. Jak
pak upřesnil přítel Plecitý, Sjezd může být zrušen pouze předchozím Sjezdem, čili se v současné době na světě
nevyskytuje žádná síla, která by příchod (příjezd) sjezdu dokázala zadržet (nebo alespoň oddálit).
Brigáda v Kolči
Přítelkyně Belušová se přes informaci o zdravotní indispozici přítelkyně Jirouškové přehoupla k tématu brigády
v Kolči. Chlapi mohou vzít kladívko, hmoždinku, lištu a další věci, které nebo kterými by se mohlo v muzeu
instalovat. Uplatnění ale bez problému nalezne ale i ten, kdo by přišel s holýma rukama, bez úklidové i jiné
pomůcky. Práce se očekává třeba do 14:00 pak konzumace (délka dle nálady a přísunu zásob).
Přítelkyně Belušová ještě navázala praktickými informacemi: Že až ke konci kampaně Hrr na mor bylo zřejmě
odhaleno ohnisko moru včelího plodu na Benešovsku. Výzvou, nejede-li někdo směr Břeclav, že by pomohl
s přívozem mezistěn od přítele Balaštíka. Za třetí informací, že do 2.5. je stále možné dle „stodevadesátsedmičky“
žádat o dotace na technickou pomoc, naposledy v této podobě.
Téma produkce Vosku
O tématu pohovořil přítel předseda a svěřil se se svou „metůdkou“ těžení vosku z voskových kuliček a koulí
vytvářených z každé prohlídky včel. Řeč byla dále i o kvalitě vosku.
Téma
Navazovala přednáškodiskuse o protirojových opatřeních a tvorbě oddělků, kterou vedla přítelkyně Belušová. Jako
novopečenou učitelku včelařství ji představil a uvedl přítel předseda, na což publikum reagovalo potleskem.
Diskuse
Přítel Plecitý pohovořil o chování matek, chovatelích (cca 3 v republice) versus rozmnožovatelích matek.
70% dotace na léčivo bude snížena na 40%. Proti pokrácení dotace bylo v připomínkovém řízení překvapivě pouze
Ministerstvo obrany. Zřejmě zafungovalo sousloví – „boj“ proti varroáze. Je pravda, že s léčivy se někde plýtvá, ne
tak v naší ZO, kde si důvěrníci – jak potvrdil přítel Kosinoha – volají kolik kapek kde zbylo.

Přijímání
Původně mělo proběhnout přijímání člena, ten však v tu chvíli začal buď odcházet nebo prchat a byl pozván na
příště.
Divadlo
Přítelkyně Belušová znovu pozvala přítomné na divadelní představení Úl s tím, že repríza byla ještě lepší než
premiéra. K pozvání se přidal i přítel Pláteník.

Zapsal přítel Jan Červený

