Zápis z členské schůze ZO ČSV - 7. 10. 2020

I přes nepříznivou situaci a zavedená preventivní opatření proti šíření Covidu, jsme se
potkali v relativně hojném počtu.
Po uvítání a srdečném přivítání, předseda vyslovil poděkování Vlaďce Jirouškové za
administraci dotace 1. D. Děkovat budeme ještě jednou, až bude Vlaďka přítomná.
Organizace výplaty dotací, platby členských poplatků a aktualizace počtu včelstev
Př. Belušová uvedla upřesňující informace ohledně výplaty dotace 1. D a platby
členských příspěvků. Dle nových podmínek výplata dotace proběhne v lednu, na účet včelaře
bude odeslána v plné výši. Současně obdržíme email s informací o platbě členského
příspěvku (výše, č. účtu, termín splatnosti 31. 1.). Výše příspěvku zůstává stejná: 300,- svazu,
100,- ZO, poplatek 16,- / včelstvo. Kdo nežádal o dotaci, aktualizujte počet včelstev. Počty
včelstev by měly sedět s údaji v Hradišťku. Správný počet je důležitý i pro případnou náhradu
škody z pojištění. V případě neuhrazení členského příspěvku do termínu 31. 1. 2021 členství
automaticky zaniká.
Organizace přípravy léčení
Čas léčení se blíží, buďte v kontaktu se svými důvěrníky. Noví členové, pokud ještě
nejsou domluveni se svým důvěrníkem, nechť tak učiní co nejdříve. Kontakty lze získat
u Dany Belušové.
Přijímání nových členů
Jednomyslně byli přijati tři noví členové do našich řad: Tomáš Doubner (6 včelstev,
Braškov), Dominik Minařík (2 včelstva, Libušín) a Karel Ujka (2 včelstva Vinařice).
Zpráva o průběhu a výsledcích voleb na okresní konferenci
Př. Zdych krátce informoval o průběhu a výsledcích voleb. Způsob volby byl
odhlasován veřejný. Zástupcem do republikového výboru i do KKV byla zvolena Dana
Belušová. Složení okresního výboru a další podrobnosti lze najít zde: https://oocsvkladno.cz/
Návrhy a příprava aktivit k 120. výročí včelařského spolku v Kladně
Dana Belušová přednesla návrh programu činností na příští slavnostní rok. Znovu
vyzvala k aktivní účasti na tvoření programu, každý nápad, podnět je vítaný. Volejte, pište na
mail.
Leden – přednáška pro veřejnost – apiterapie
Únor – přednáška pro včelaře (Čabárna, muzeum Koleč) – dle zájmu (Antonín Přidal,
František Texl aj.) Napište návrhy.
Březen – soutěž pro děti – elektronická, vědomostní ( ve spolupráci s Čabárnou).

Duben – v rámci akce Den Země – zapojení se do oslav města (stánek, Info,
propagace)
Květen – výstava v muzeu Koleč – v rámci slavností mezinárodního dne včel 20. 5.
(den otevřených úlů). Možná změna termínu na 8. 5. dle možností.
Červen - Medová pouť Koleč
Červenec, srpen – almanach (netradiční – zápisy ze schůzí př. J. Červeného), tištěné
materiály, pohlednice, upomínkové předměty (s podporou svazu)
Září – Den města – Stánek
Říjen - divadelní představení (s účastí spřátelených organizací, které se letos
neuskutečnilo)
Listopad – Ples? S tombolou – s možným zapojením veřejnosti
Prosinec – Medové Vánoce
Letošní Medové Vánoce – vzhledem k nejisté situaci zřejmě po mnoha letech bohužel
nebudou, nekomunikuje zatím ani Oáza.
Pozvánka na včelařský ples v Královicích u Slaného 21. 11. od 19,00
Ples pořádá ZO Slaný, v případě zájmu kontaktujte př. Belušovou
Nabídka pojištění včelstev (Pojišťovna Slávie)
Nabídka s podrobnostmi byla rozeslána mailem.
Diskuze
Hlavním příspěvkem v diskuzi bylo vystoupení př. Plecitého. V programu oslav mu
chybí hlavní shromáždění s řádnou propagací, pozváním hostů, předáním ocenění. Včelařský
ples považuje za akci odsouzenou k nezdaru. Navrhl zařadit do programu setkání včelařů
z Hostomic, Klatov a Kladna. V případě konání přednášky nějaké včelařské osobnosti a
odborníka navrhl velkou propagaci a nabídnutí účasti širokému okolí a varoval před nízkou
účastí.
Reakce – akce bude pořádána jako řádná výroční členská schůze, osloví se majitel ,,Selátka“.
Dále se zvažuje průzkumný dotazník, co by si včelaři přáli zařadit do programu, aby
byl pro ně opravdu zajímavý.
Na závěr se opět rozpoutala živá diskuze o divadelním představení Úl, padlo mnoho
konstruktivních návrhů a nápadů, zazněl i návrh o dalším pokračování. Škoda, že přítel
Červený nebyl přítomen.
Poté byla schůze ukončena.
Zapsala: Mgr. Bc. Iva Nováková

