Zápis z členské schůze ZO ČSV Kladno – 4. 12. 2019

Prosincové setkání již tradičně zahájil přítel předseda a další jednání se neslo
v mírném spěchu, neboť tentokrát bylo možné setrvat pouze do 17,45. Pak na prostor již
čekali stolní tenisté.

Lednový termín členské schůze je středa 8. 1. 2020 (vzhledem k svátečním dnům
a prázdninám dětí).

Pokladní záležitosti
Př. Belušová poděkovala většině za bezproblémové vyřizování a vyzvednutí dotace
1D. Ale také zazněla slova kritiky, jako každoročně, protože někteří si dotaci nevyzvedli, byly
problémy s urgencí (často nepříjemní do telefonu), plnou moc neudělili. Dana apelovala na
určitou míru slušnosti - i funkcionáři jsou jen lidé a mají svůj osobní i profesní život, rozhodně
nemají volného času nazbyt. Kdo nepobíral dotaci 1D, nebo nepokryla členský poplatek na
příští rok, musí si své členství doplatit.

Organizace sběru vzorků měli (varroáza, mor)
Zatím nemáme konečné stanovisko k dalšímu ročníku Hrr na mor, ještě se řešily
administrativní problémy. Přesto buďme připraveni a vzorek na vyšetření MVP připravme.
Nezapomenout vzorek řádně označit, aby nedošlo k záměně se vzorkem na varroázu. Oba
vzorky připravit podle stále opakovaných a platných pravidel. Řádně oba vzorky označit
(jméno a číslo chovatele, název a reg. číslo stanoviště, počet včelstev). Sběr vzorků na
vyšetření varroázy proběhne na výroční únorové schůzi nebo jej lze dopravit na Čabárnu. Při
včasném neodevzdání, si každý chovatel bude muset vyšetření zajistit sám ve své režii.
Průběh léčení – důvěrníci se domlouvají na zajištění kompresorů k poslednímu léčení.

Zasedání RV
Přítel Plecitý stručně informoval o zasedání RV, které proběhlo 23. 11. v Nasavrkách.
Byly schváleny obchodní podmínky – dodatek týkající se placení daně z příjmů z prodeje
společnosti Včelpo. Daň bude placena postupně, jak budou uhrazeny jednotlivé splátky
za prodej.
Dále výbor řešil situaci ohledně přednášejících odborníků a učitelů včelařství.
12. - 13. 12. 2020 v Top Hotelu Praha. Stanovil klíč pro účast delegátů na sjezdu na
600 členů i započatých 1 delegát. Pro okresní konference je stanoven klíč 1 delegát na 25 –

40 členů i započatých (počet v rozmezí 25 -40 členů si určí dle svého uvážení okresní
organizace samy). V obou případech se vychází ze stavu členské základny k 1. 1. 2020. Na
Kladno tedy vychází jeden delegát (420 členů). Termíny pro konání volebních výročních
schůzí ZO jsou leden – únor 2020 a pro konání okresních konferencí březen – květen 2020.
Svůj příspěvek ukončil informací o hromadných kolapsech včelstev v ČR.

Příprava Medových Vánoc 2019
Veškeré
propozice
jsou
uvedeny
na
webu
ZO
Kladno:
(https://www.vcelarikladno.cz/inpage/aktuality/). Pronájem prostor v zámečku 4 000 Kč,
původně město Kladno přislíbilo pronájem zdarma. Kdo může, přijďte pomoct, v úterý 10.
12. bude celý den probíhat instalace výstavy v zámečku (8,00 – 17,00). V neděli 15. 12. je
ukončení výstavy, úklid a odvoz bude realizován během následujícího pondělí do 16,00. Dále
bude potřeba dozor při soutěžích, na výstavě a v hodnotitelských komisích. Pokud někdo
vlastní jinou úlovou sestavu než Lang nebo 39x24, budeme rádi, když ji poskytne do
expozice. Stejně tak jiné zajímavé exponáty. Během výstavy bude probíhat i prodej medu.

Víkend 21. 12. – 22. 12. prodej medu v OC Oáza 9,00 – 20,00 hod.
Zájemci o prodej, nahlásit se př. Belušové. Je nutná asistence při prodeji (alespoň 2
hodiny).

Plán práce na rok 2020 – přednášky – akce
Plán práce je rozpracován, podněty jsou vítány. Definitivní podobu získá po
únorových volbách. V lednu je nutné probrat a případně připomínkovat návrh na změnu
stanov. V únoru nás čeká výroční volební schůze a odevzdání vzorků na vyšetření varroázy.
Na květen se počítá s úklidem ve Včelařském muzeu v Kolči, 20. 5. je Světový den včel.
Připravuje se zahraniční zájezd (Maďarsko, Slovinsko, Rumunsko) s včelařskou
tématikou a zaměřením na apiterapii s finanční spoluúčastí zúčastněných (strava a
ubytování).
V roce 2020 naše ZO bude slavit 120. výročí svého založení. Případné nápady, jak
oslavy zrealizovat posílejte mailem nebo sdělte osobně př. Belušové. Je třeba i zajistit
finanční podporu oslav. Příští rok Medové Vánoce – ano, ne, kde, jak?

Diskuze
Diskuze se vzhledem k časové tísni tentokrát nekonala.
Zapsala: Mgr. Bc. Iva Nováková

