Zápis z výroční členské schůze ZO ČSV o.s. Kladno – 2/2013

Schůze se konala v mírně sváteční atmosféře, neb se jednalo o schůzi výroční. Účast ale přesto
nepřesahovala průměr. Po všech vystoupeních se tleskalo. Schůzi oživila večeře.
Uvítání a minuta ticha
Dle tradice byla držena minuta ticha za členy, kteří se již schůze nemohli účastnit.
Zpráva o činnosti
Přítel Petriščák vsedě pohovořil o minulém roce. 74 členů, 807 včelstev, využití dotací, akce, zlepšení
PR a prezentace organizace, atd.
Zpráva o hospodaření
Přítelkyně pokladnice Vendulka přečetla výdaje, příjmy a bilance. Mluvila také o dotacích, příspěvcích
apod. Stejně jako přítel Petriščák hrozila, že v příštím roce se nebude výbor nikoho doprošovat, aby
vyplnil žádost o dotaci D1. Vyplnit se musí i statistika na druhé straně. V případě proplácení
cestovného je nutné dodat velký techničák. Přítelkyně Čermáková sdělila i stručný návrh rozpočtu.
Znovu byla za svou práci vyzdvižena přítelkyně Belušová, která sklidila toho podvečera několik
pochval a dokonce i kytici a dokonce i polibek od samotného předsedy přítele Zdycha. Pak předseda
vyzdvihl ale i pokladní (je poklad). Ústředí zrušilo členské včelařské známky, ale ZO se s tím nesmířila
a tiskne prostřednictvím přítele Petriščáka známky v samolepícím provedení dál.
Léčení
Přítel Volek se otázal na včelaře, kteří mu dosud neodevzdali měl. Někteří tak neučinili z důvodu, že
už nemají včely. Vyšetření na mor si včelař organizuje a hlavně hradí sám. Shrnutí nešvarů při balení a
označování měli. Po přestávce ještě shrnul statistiku léčení. Statistika ukazuje varovný nárůst
zamoření roztočem - jako před 2007. Dále mluvil o složitém dohledávání kontaktu na (ne)přítele
Prišlaka, který v podprůhonu na pozemku města neléčí svoje včely. Přítel Volek je do pátrání natolik
ponořen, že nerad přejmenoval Milana Petriščáka na Milana Prišlaka.
Zpráva kontrolní a revizní komise
Tu přečetl přítel Jirák. Vše v podstatě v pořádku, doklady organizace jsou řádně vedeny.
Z kroniky
Přítelkyně XXX přečetla výtah z toho, co zapsala za minulý rok do kroniky. Píše podle ukázky téměř
vše, co se na celostátní i místní úrovni stalo, zaznamenáno je i počasí, organizace, obsah časopisu
apod. Zemřel přítel Havlín. K tomu se pak vrátil v diskusi přítel Linhart a seznámil členy s tím, jak je to
s pokračováním tradice chovu matek. Příbuzní by pokračovali, ale neumějí inseminaci. Zaučený
pokračovatel už sháněl v Chorvatsku genetický materiál.
Zhodnocení práce výboru

Přítel Zdych přirovnal s uspokojením dělbu práce ve výboru a celé ZO k dělbě práce v úlu. Funguje to
dobře.
Přestávka – pohoštění
Včelaři byli již před začátkem schůze postaveni před dilema, jestli si dají kuřecí savojský řízek, nebo
vepřové medailonky. Tato dvě jídla se během přestávky podávala a dle všeho si všichni pochutnali.
Slovo přítele Richtra z okresní organizace
Přítel Richter mluvil o významu včel, včelařů a organizací pro přírodu, společnost a národ. Několikrát
za sebou vyjádřil radost z toho, že ve výboru ZO jsou mladí lidé. Také z toho, že se můžou různé akce
konat na Čabárně, v Třebichovicích už to nejde. Také se těší na tento rok a je spokojen s tím, že se na
Kladensku pěstují více technické plodiny než v minulosti.
Diskuse
V tomto roce budou dva zájezdy, jeden pořádá Okresní organizace a jednu ZO (k příteli Cihlářovi). Už
ale nebudou zadarmo.
Peníze nelze nazývat odměna ale náhrada, ale toho jsou si všichni ve výboru vědomi.
Debata o tom, zda výzkumný ústav s vývojem léčiv na bázi kyseliny mravenčí zaspal, nebo nezaspal.
Přítel Richter si myslí, že zaspal.
Byl jednomyslně přijat nový člen Michal Širmer – včely ještě nemá a bude je mít pravděpodobně
v Libušíně.
Přítel Linhart pohovořil co měl za úkol zjistit o invertech – vyplynulo z jeho aktivity v minulé debatě.
(zapisovatel bohužel nebyl přítomen). Srovnání cenové i kvalitativní vychází lépe pro cukr z nějakého
supermarketu. 100% váhy tvoří cukr a je to bez jakýchkoliv reziduí.
Přítel Smetana řekl statistiku v okresním měřítku a bylo by dle něho důležité, aby se statistika dělala
průběžně a ujal se jí nějaký včelař nebo včelařka.
Usnesení
Bylo schváleno usnesení ze schůze.

Zapsal přítel Jan Červený

