Zápis z výborové a členské schůze ZO ČSV o.s. Kladno - 28.11.2012

Členové ZO ČSV se sešli v mlhavé, ale ještě relativně teplé středě 28.11. jako obvykle v salonku
restaurace U Admirála, v rutinním duchu tentokrát mimo rytmus prvních střed v měsíci, protože se
vyplácela dotace. Ostatní body byly vzaty rychleji.
Ad 2) Výplata dotací
Strženy 4 Kč. na výpočetní techniku. Bod byl kvůli potřebě dořešit nějaké nesrovnalosti realizován až
na konci schůze.
Ad 3) Léčení
Koloval přípis od veteriny ohledně opatření k prevenci a tlumení nákazy včelího moru. Ve vymezené
oblasti jsou z Kladenského okresu Malé Kyšice, Svárov a Unhošť. Místo nepřítomného přítele Volka
(dorazil později) pohovořil o blížícím se třetím léčení přítel Zdych. Shrnul pro ostatní i sebe
nejdůležitější zásady. Opakování je matka moudrosti. Přítel Smetana potvrdil, že uvedl vyvíječ
aerosolu do stavu připravenosti.
Ad 4) Průběh přípravy Medových Vánoc
Přítel Zdych splnil svoje úkoly: obešel školy a koupil vosk. Pokusil se také neúspěšně o jednání na
městě, ale všechny dveře mu byly zavřeny. Přítel Petriščák pohovořil o mediální kampani. Město
podpořilo akci částkou 10tis. Kč. Přítel Petriščák znovu vyzval ostatní, aby prohledali půdy a pokusili
se na výstavu v rámci Medových Vánoc dodat nějakou starší včelařskou pomůcku coby exponát.
Výstavu koordinuje přítel Volek, tel. 737 277 947. Výstava od svazu bude. Nebude to sice asi nic
převratného, nicméně pro laika by to mohlo být zajímavé, stejně jako dívenky ve včelím oblečku.
Poklidný průběh schůze oživil svým příchodem guru kladenských včelařů přítel Chaloupka a hned také
dostal slovo. Pohovořil spatra zejména o nákazové situaci a léčení nejen v kontextu Kladna ale i celé
republiky. Pohled na celorepublikové srovnání nákazové situace je pro kladenské včelaře stále
chmurný (přese všechnu péči stále jen pár míst před koncem). Dále přítel Chaloupka vyzval k diskusi a
na dotaz přítele Jíry povyprávěl něco málo o kyselině mravenčí.
Pak bylo přistoupeno k vyplácení dotace. Přítel Petriščák vyvolával podle abecedy a přítelkyně
Čermáková dávala obálky. Tím oficiální část schůze skončila, případná následná diskuse už nebyla
zachycena.
Zapsal přítel Jan Červený

