Zápis z členské schůze ZO ČSV Kladno - 2. 9. 2020
Včelaři se sešli na novém schůzovišti, v sále kladenské restaurace U Studničků. Sál je sice málo používaný, ale zcela
použitelný. Díky archetypální dispoziční hospodské podobnosti s předchozím sálem si včelaři mohli připadat jako
„doma“.
Dotace 1.D
Kdo zadal do centrální evidence v Hradišťku svůj email, nebude již komunikovat klasickou poštou, ale moderně,
elektronicky. Počet včelstev na Hradišťku musí být stejný jako počet včelstev zadaných do žádosti 1.D. Rozhodně
nesmí být menší, neb by SZIF mohl tuto skutečnost vyhodnotit jako pokus o podvod. Statistický list je důležité
vyplnit pro případné čerpání ze svépomocného fondu. K doručení lze využívat poštovní schránku na Čabárně, a to
ve dne, v noci. Nutno jen směřovat na přítelkyni Belušovou.
Zprávy z RV
Přítel Plecitý poreferoval o jednání Republikového výboru. Většina okresních konferencí se neuskutečnila. Blíží se
(a zatím není epidemiologicky zpochybňován) 11. sjezd ČSV. Členský příspěvek 300 Kč se nemění. Na dotaci 1.D
se rozděluje cca 105 mil Kč. Probíhají 2 žaloby na svaz.
Shrnutí včelařského roku
Shrnutí se ujal Přítel Volek a zevrubně popsal průběh sezóny. Shrnutí sezóny se týkalo zejména snůšky. Nevhodné
deště, které letos znemožňovaly využití snůšky, bere přítel Volek na sebe, neboť je zřejmě přivolal intenzivním
pětiletým modlením se za vláhu. V červenci (též příteli Plecitému) zjistil přítel Volek i nebývalý spad roztočů.
Roztoče potlačoval Formidolem, který aplikoval „navostro“. Pro vyloučení pochyb je nutno upřesnit, že se tímto
termínem rozumí vkládání odparných desek bez přechodného děravého obalu. Přítel Volek vyzval přítomné
k monitoringu a případně léčení, abychom zanedlouho nehořekovali nad ztrátou včelstev.
Popis sezóny doplnil přítel Plecitý. Byly 40% úhyny a není med. Přítel Plecitý popsal svůj včelařský rok s ohledem
na porovnávání různých druhů léčiv a jejich účinnosti. Doporučuje zkusit si monitoring již na jaře a určitě po
vytočení medu. Formidol je riskantní dávat do včelstev, kde se čerstvě měnila matka a nemá ještě stejný pach jako
její dcery. Řeč byla také o koncentracích kyseliny mravenčí.
Přípravy léčení
Přítel Štochl již jednou promluvil do průběhu schůze, a to když musel opravit přítele Volka, resp. jeho výrok, že
„rozdává“ léčivo, které ve skutečnosti prodává. Nyní, když dostal slovo, avizoval klasickou podzimní
„trojkombinaci“, jak jsme zvyklí. Kdo nemá ještě přiděleného důvěrníka, nechť se o něj hlásí. Není radno
podceňovat plánování léčení (a tedy plánování potřeby léčiv) na celý rok. Dotovaná léčiva je nutné přesně a
koncepčně objednávat. Přítele Štochla v tomto podpořil i přítel Volek. V mezičase není jak léčiva objednat a
současně je tlak na to, aby si ZO a OO nevytvářely rezervy.
Pozvánky
Přítelkyně Belušová informovala o následujících akcích: divadelní hra Úl - 17.9., okresní konference ČSV - 19.9.
(delegáty jsou také př. Zdych, Bernášek, Nováková), workshop Zpracování plodů…- 20.9.
Mezinárodní konference v Trenčíně je z důvodu covidobav zrušena. Podzimní exkurse s NSEV Kladno proběhne,
ale zřejmě v komornějším počtu účastníků a auty, nikoliv autobusem.
Diskuse

Přítel předseda Zdych pozval přítomné na ukázkovou tavbu vosku na své včelnici. Přítel Pláteník ve svém projevu
obrátil pozornost také k Nosemě. Přítel Bernášek doplnil přítele Plecitého že nejen sucho ale i větrem zanášená
chemie způsobují úbytek diverzity na loukách. Přítel Kosinoha nabízí k prodeji pastovadlo (domácí výroba,
antikorová vana, na cca 25 kg medu, klasická výpusť, bez ohřevu) a parní tavidlo s plastovou nádobou (téměř
nové) za cca 2 500,-. Dále probíhala živá a dlouhá diskuse, která se vracela k výše popsaným tématům.
Přijímání
Byla přijata nová členka - p. Jitka Pešková. Včely v Libušíně, důvěrník Aleš Hes. Jednomyslně přijata.

Zapsal přítel Jan Červený s pomocí přítelkyně Novákové

