Zápis z členské schůze ZO ČSV Kladno - 6. 9. 2017
Zářijová schůze překvapila velkou návštěvností. Obsazené byly všechny stoly včetně pingpongového.
Dotace 1.D
Přítelkyně Belušová připomenula nutnost odevzdat s formulářem k dotaci 1.D také Plnou moc, nechce-li se včelař
vystavovat riziku, že dotace propadne. To se může přihodit, když se včelař nebude z rozličných důvodů moci
dostavit v čase jejího vyplácení. Odeslání informací do Hradišťka – je povinností každého včelaře.
Ohnisko moru se na nás tlačí ze severu
Přítel Volek informoval včelaře o tom, že se objevilo nové ohnisko moru včelího plodu v Ředhošti. Spady roztočů
jsou letos veliké.
Přítelkyně jednatelka Belušová a pokladnice Vendulka rozdaly včelařům chlebíčky.
Zasedání republikového výboru
Přítel Plecitý v neobvyklé stručnosti shrnul témata, která se diskutovala na nedávném zasedání republikového
výboru. Ač zasedání dvoudenní, stihlo se za den. Usnesení je k dohledání na webu ČSV. Rozložení dotace zůstává
v principu 40/30/30. Byla ustanovena smírčí komise, farmářská komise, doplněna komise pro práci s mládeží a
redakční rada do které přibyl přítel Cimala. Nejdelší debata byla o Včelpu, které je na pokraji insolvence. Přítel
Plecitý je osobně pro 5.variantu (z pěti), jak v této smutné záležitosti postupovat – nabídnout společnost za
symbolickou částku tomu, kdo ji přijme i s veškerými dluhy a závazky.
Pozvání do Lomnice (nad Popelkou)
Obdrželi jsme pozvání od přátel z Lomnice nad Popelkou, kteří slaví 125. výročí založení spolku. Přítel předseda
Zdych, který pozvání tlumočil, je základním kamenem naší delegace. Hostomičtí budou mít stejné výročí příští rok,
letos se setkání odpískalo.
Jak s podporou Středočeského kraje?
Přítelkyně Belušová referovala o snahách dát pevnější obrysy podpoře včelařům ze strany Středočeského kraje.
Plošné vyšetření na mor včelího plodu bude nakonec hrazené státem. Obeslané OO s žádným návrhem nepřišly
mimo tří (Kladno, Mělník, Benešov). OO Kladno navrhuje podporu dovybavení ZO pomůckami na aerosolové
ošetření, ostatní požadovaly vyšetření na MVP, což nyní odpadá. Vize vedení ČSV je ale jiná – požaduje podpora
obměny starých úlů tak, jak to bylo v Severomoravském kraji. Rozdělením celkové částky 1 mil. mezi všechny ZO
ale vychází asi jen 7,5 tis na ZO, přičemž administrativní zátěž na organizace (např. vytvořit jakýsi fotopříběh celé
výměny úlu starého za nový) je neúměrná. Paralelně bude tedy podána vlastní žádost OO Kladno na výše
zamýšlenou podporu technického vybavení.
Přijímání
Byl přijímán nový člen David Jaroš. Ve svém představení sebe sama uvedl, že má vyšetřené včely z Dolu, včelařit
bude v Kamenných Žehrovicích a doufá, že mezi nás zapadne, což se prakticky úderem odhlasování stalo. Přítel
Jaroš byl přijat jednomyslně (0 proti, 0 se zdrželo a všichni ostatní pro). Dále byli přijímáni Klodnerovi respektive
mladý člen David Klodner, který studuje Střední zemědělskou školu v Rakovníku. Má v Buštěhradě 3 včelstva od
přítele Pláteníka. Přítel Klodner byl také jednomyslně přijat (0 proti, 0 se zdrželo a všichni ostatní pro). Nehlasoval
jen pozorovatel, který není členem.
Ostatní

Přítel předseda uvedl, že 9. září se koná tradiční aktiv funkcionářů Středočeského kraje v pražském hotelu Legie.

Přítelkyně Belušová upozornila na dvě nové publikace.
Přítel předseda pogratuloval přítelkyni Vendulce a přítelkyni Belušové k narozeninám a předal puget. Tím se rázem
vysvětlilo rozdávání chlebíčků. Zdůraznil, že ač to před těmito dámami nefungovalo špatně, s nimi je to o několik
„levlů“ výš. Dále si zafilosofoval na téma vlastností ideálního předsedy: Musí se umět podepsat a obklopit
schopnými lidmi. Přítel Pláteník výše uvedené stvrzuje.
Diskuse
Přítel Volek – možnost prodeje medu a produktů na akci v Kinu Sokol 5.10. Dále informace o článku ve Včelařství
kde se píše, že ZO může ustanovit komisi pro kontrolu správně uvedeného počtu včelstev. Doporučuje článek
přečíst a lehce nad tím zauvažovat. Důvěřuj, ale prověřuj. Třetí poznámka se týkala povinností, které směrnice
2/2016 ukládá včelařům, kteří mají včelstva v rajónu jiných ZO, než u které jsou registrováni.
Tento požadavek zpochybnil přítel Petriščák a označil správnou proceduru za (slušně řečeno) zátěž pro takovéto
včelaře. Následovala diskuse. Předsednictvo vysvětlovalo v čem (při nedodržení této procedury) vzniká chaos zejména otázky léčení a přehledu ZO nad členy. CIS není pro donátora dotace 1.D (Ministerstvo zemědělství)
směrodatný a důvěryhodný zdroj. Dle přítele Petriščáka by ale svaz měl tyto nefunkční skutečnosti ze systému
odstraňovat a s nimi i administrativní zátěž pro své členy. Proti názoru přítele Petriščáka, který sledoval princip,
se zvedaly hlasy poukazující na to, že to není zas tolik práce.
Přítel Zdych dělal pokus s trojitým ohřátím medu v termoboxu na 50 stupňů Celsia – ztráta na kvalitě ověřená
v laboratoři byla zanedbatelná a med získal také certifikát. Příspěvek rozproudil debatu o enzymech v medu, HMF,
zahřívání a domácí analýze, s pomocí soupravy z Dolu, španělského medu z pomerančovníku.
Zapsal přítel Jan Červený

