Zápis z členské schůze ZO ČSV Kladno - 7. 2. 2018

Zatleskání předsedovo odstartovalo výroční schůzi kladenských včelařů. Schůze – jako každá výroční –
vyznačovala se předčítáním různých celoročních zpráv a výkazů. Pisatel těchto řádků nebude unavovati čitatele
těchto řádků (ani sebe) tlumočením konkrétních podrobných údajů a čísel z těchto zpráv – budou přílohou
tohoto zápisu.
Přítel předseda dal nejprve hlasovati o samotné náplni schůze a posloupnosti témat. K navrženému programu
neměl nikdo námitek. Pro: všichni, zdrželi se: 0, proti: 0. Schůze se tedy rozběhla dle přichystaného scénáře.
Zpráva o činnosti v roce 2017
Přítelkyně Belušová podala zprávu o činnosti v uplynulém roce. Součástí byly i mnohé, ne nezajímavé údaje a čísla
od kilogramů vytaveného vosku až po počty účastníků schůzí. Pozornost se věnovala také přestupům pod naší ZO.
Přístřeší naší ZO využili jednak rakovničtí Včelaříci vedení přítelem Cafourkem a dále přítelkyně Gabriela Hyklová
hlavní to činitelka v apiterapeutické společnosti.
Zpráva o hospodaření v roce 2017
Přítelkyně pokladnice Vendulka sdělila stav peněz na účtu, v pokladně a další ekonomické ukazatele spolku. Jak
se později k překvapení většiny auditoria ukázalo, byla to v této funkci její poslední zpráva.
Zpráva zdravotního referenta
Zprávu přečetl s pomyslným vztyčeným varovným prstem přítel Štochl. Ke konci vyslovil teorii o propadech ve
zdraví včelstev vyskytujících se v delším čase s železnou pravidelností. Zpráva je opatřena pěkně vyvedenými
grafy. Přítel Štochl připomenul nutnost dezinfekce úlů po případných uhynulých včelstvech.
Zpráva revizní a kontrolní komise
Zpráva byla málem přeskočena, ale pak již se vztyčil přítel Jirák a přednesl svůj krátký referát. V něm potvrdil
informace přítelkyně pokladnice a konstatoval řádné vedení účtů. Návdavkem jsme se dozvěděli počty vyvíječů,
projektorů, razítek, ubrusů a dalších komodit organisace.
Návrh činnosti a rozpočtu ZO ČSV v roce 2018
Návrh přednesla přítelkyně Belušová. Plán práce nečetla, protože byl rozdán v tištěné podobě. Dále promluvila o
možných výdajích (kompresory) a nejistotě ohledně toho, zda Medové Vánoce budou opět podpořené městem.
Výběrové řízení na odborného garanta a vyšetřovatele vzorků pro akci Hrrr na mor! vyhrál výzkumný ústav Dol.
Zvýšená manipulace se vzorkem (pokud by měl být vyšetřen i na mor) je zpoplatňuje 50,- Kč. Dále navrhla
přítelkyně Belušová navýšit členský poplatek v ZO na 100,- Kč. Přítelkyně Vladimíra Jiroušková by měla převzít
funkci pokladní místo přítelkyně Vendulky. Ta by se měla přetransformovat v hospodářku, a tedy i setrvat
v předsednictvu. Důvodem jsou mimo jiné stále se zvyšující nároky na odbornost vedení účetnictví. Přítelkyně
Jirouškouvá dostala prostor pohovořit o sobě, do čehož se jí zjevně příliš nechtělo. Učinila zadost tomuto rituálu
konstatováním, že má dvě včelstva. Přítel předseda poznamenal, že bude mít alespoň dost času na účetnictví.
Personál hospody již během výše popsaných bodů začal postupně servírovat řízky s bramborem a podélně
rozříznutou okurkou. Aby bylo nezdravé stravě učiněno zadost, vystřídal tuk smaženého v rychlém sledu tuk
krémového věnečku. Přítomní včelaři se takto projedli posledními body schůze až do diskuse.

Diskuse
Přítelkyně Belušová nabídla možnost kolektivního členství ve spolku Mája, které umožňuje členům využívat
jen/alespoň část výhod.
Přítel Volek podrobněji promluvil o akci Hrrr na mor, zahalenou do husitského stylu. Vyzval včelaře, aby odhodili
všechny případné osobní předsudky a akce se prostě zúčastnili pro dobro věci a včel. Popsal také, jak funguje
přihlašování, žádost o protokol a další technikálie. Dále promluvil o stárnoucím parku aerosolových vyvíječů. Bude
snaha kombinovat je s elektrickými. Zazněl podnět z pléna, že někde mají jen elektrické a napájí případně z auta.
Přítel Plecitý informoval o nové včelařské prodejně v Kladně (nad Frankem) a dále že nedoporučil, aby ZO vstoupila
kolektivně do spolku Mája. Měli by podle jeho názoru vstupovat pouze jednotlivci.
Přítel předseda povyprávěl, kterak se v rámci lyžování v Itálii seznámil s tamním včelařem. Sdělil různé postřehy a
zajímavosti. Účinná látka proti kleštíkovi nicméně zůstala zahalena v tajemství nicneříkajícího obchodního názvu.
Přítelkyně Vendulka s kytkou v ruce poděkovala Daně Belušové za práci. Bez ní by to tak neklapalo.
Dle přítelkyně Belušové stačí k vyšetření na MVP zarovnaná kávová lžička měli. Důležité je, aby obsahovala měl ze
všech úlů na daném stanovišti. Včelstvo lze vyšetřit i in memoriam oškrábáním vzorku z vnitřku úlu, nutno pak
takovouto pseudoměl patřičně pro laboratoř okomentovat.
Přítel Štamberk – proč se nevyšetřuje na mor automaticky, respektive direktivně? Přítel Volek - naráží to na limity
finančních prostředků a i kapacity laboratoří. Přítelkyně Belušová: lze to tak v rámci ZO odhlasovat, jak to učinili
například v ZO Hradečno. I když ale nejsou vyšetřeni všichni, lze ohnisko dohledat dle okolních výsledků.
Nastala chvíle gratulací k různým životním jubileím, které budou v tomto roce. Předposlední byla žena - přítelkyně
Růženka, exkronikářka spolku. Celá série byla korunována gratulací příteli Štamberkovi k nadcházejícím
devadesátinám.
Nastala chvíle hlasování o různých otázkách nastolených během schůze. Přítomna byla usnášeníschopná část ZO
- 45 včelařů.
Má se nechat vyšetřit MVP z jednoho vzorku i za cenu manipulačního poplatku 50Kč/vzorek (hradí ZO)?
35 pro, 2 proti, 4 se zdrželi hlasování - odhlasováno že ano
Má ZO jako celek vstoupit do spolku Mája?
4 pro, 17 proti, 18 se zdrželo hlasování - odhlasováno že ne
Má se členský příspěvek navýšit ze 30 na 100 Kč?
0 proti, 2 se zdrželi hlasování, všichni pro – odhlasováno že ano
Má se platby za jednotlivá léčení zvýšit o 1Kč (ze 6 na 7 a z 10 na 11Kč) čímž by se cca o 3.000,- vyrovnala
bilance a nedoplácelo by se na léčení? 0 proti, 0 se zdrželi hlasování, všichni pro - odhlasováno že ano.
Má přítelkyně Jiroušková převzít funkci pokladní za přítelkyni Čermákovou?
0 proti, 2 se zdrželi hlasování, všichni ostatní pro – ano, úmysl podpořen.
Má se přiznat odměna ve výši 3.000,- webmasterovi Dominiku Klodnerovi, který se stará o stránky spolku?
0 proti, 1 se zdržel, všichni ostatní pro – odhlasováno že ano
Výbor ústy přítele předsedy oznámil, že se vzdává svých odměn.

Přítel Štochl – pokud někdo nestihl odevzdat měl, má čas do 12. února do večera. Pokud již někdo nyní chce
objednat léčivo, může. Kdo má nenulový spad roztočů, má počítat s jarním nátěrem plodu.
Přítel Linhart končí jako důvěrník v obcích Hřebeč, Lidice, Buštěhrad, Makotřasy. Veslo převozníkovo předal příteli
Táborskému.
Zapsal přítel Jan Červený

