
   

 

Zápis z mimořádné výborové schůze ZO ČSV Litomyšl 

 konané v neděli 15. 3. 2015 v pohostinství Na Rovince - Dolní Újezd  

 

Přijetí nových členů - př. Drábek 

  

 Výboru byly předloženy členské přihlášky následujících žadatelů o členství: 

 

- Lukáš Částek ze Chmelíka, který bude včelařit tamtéž (důvěrník př. Ing. Hurych), 

- Ing. Martin Veselík z Litomyšle, který bude včelařit tamtéž (důvěrník př. Ing. Brychta), 

 

Jmenovaní se představili, byli přijati za členy ZO ČSV Litomyšl s okamžitou účinností a uhradili členské 

příspěvky. Jednatel provede registraci na ČMSCH, a.s. a zavede je do CIS, pokladní dne 16. 3. odešle na 

RV členské příspěvky, členský průkaz jim jednatel vydá na některé z následujících členských schůzí. 

  

Zapsal: př. Ing. Jindřich PETR  

 

Zápis ověřili: př. Jiří Khol 

 

 př. Jiří Křivka st. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Zápis z členské schůze ZO ČSV Litomyšl 

 konané v neděli 15. 3. 2015 v pohostinství Na Rovince - Dolní Újezd  
 

Řízení schůze se ujal př. Brokeš:  

Program:  

 

1. Zahájení - př. Brokeš  

- je třeba nasadit všechny páky, abychom zvrátili mimořádně nepříznivý stav v napadení včelstev 

varroázou, jednatel rozešle informace o léčení „Svítkovou metodou“, 

- přijali jsme systém základního vzdělávání nových členů, který na výboru a v komisi pro mládež/zkušební 

připravíme do praktické podoby, 

- př. Ryšan připravuje nový web ZO, 

 

2. Organizační záležitosti 

- pošta: 

- registrace nových členů a stanovišť na ČMSCH – př. Jana Dvořáková, Jana Straková, Stanislav Tomšíček, 

Zdeněk Hurych, Miloslav Jiráček, Jiří Flídr, Roman Kučera,  

- na MěÚ Litomyšl předána žádost o dotaci, 

- př. Tomáš Nováček (Dolní Újezd) oznámil ukončení členství (dohodnuto k 31. 12. 2015), včely předá 

bratranci Aleši Juzovi (Dolní Újezd), ke stejnému datu oznámil ukončení členství př. Adolf Juza (Vysoké 

Mýto/Čistá) – bez včel, 

- obec Morašice přislíbila příspěvek ve výši 3.000 Kč, 

- článek „Včelař, anebo medař?“ (Václav Smolík, Lidové noviny 7. 2. 2015), 

- informace Předsednictva RV ČSV k aktuálním věcem, 

- na KVS – inspektorát Svitavy předány formuláře „Ošetření včelstev proti varroáze v roce 2014“, 

- na RV zaslány k potvrzení změnové registrační listy č. 3 (změna předsedy a pokladníka/-ní), 

- na SOUV - VVC, o.p.s. Nasavrky zaslána žádost o zabezpečení vzdělávacích akcí na rok 2015, 

- na obec Lubná zaslána podrobná žádost o finanční příspěvek, 

- s obcí Sebranice uzavřena smlouva o poskytnutí dotace ve výši 3.000 Kč, 

- s obcí Cerekvice n/L uzavřena darovací smlouva na finanční příspěvek ve výši 1.500 Kč, 

- s obcí Řídký uzavřena darovací smlouva na finanční příspěvek ve výši 2.000 Kč, 

- s obcí Janov uzavřena darovací smlouva na finanční dar ve výši 5.000 Kč, 

 

2. Dodatečná volba delegáta okresní konference – „ZO ČSV Litomyšl schvaluje, aby př. Martin 

Padělek byl pozván jako host na okresní konferenci ČSV Svitavy.“ 

 

3. Různé 

- př. Tomšíček (Desná 109, 570 01 Litomyšl, tel. 737 003 006, tomsicek@lit.cz) – na zájezd 27. června je 

odjezd v 6.00 od hotelu Zlatá hvězda (Litomyšl), záloha 250 Kč, 

- př. Stibůrek žádá o zakoupení aerosolového vyvíječe pro obvod Čistá, 

- přítomným důvěrníkům a jejich zástupcům předány formuláře „Aerosol 2013 – výplata“, po zajištění 

podpisů příjemců dotace obdrží důvěrníci na ČS dne 19. 4. 2015 peníze na výplatu spolu s náhradou 

nákladů za svůj obvod, 

- př. Brokeš propagoval včelařské vzdělávání např. Letní školou nástavkového včelaření,  

- př. Doseděl shromáždil požadavky na Formidol, 

- jednatel shromáždil požadavky na sklenice a víčka, které po zpracování předá př. Krýdovi, Makov 111 

(kryda.vlastimil@seznam.cz, 732 379 318) – změny a doplnění přímo s ním, 

- jednatel - poplatek za vyšetření měli na mor bude třeba vybírat předem. 

 

4. Seminář: př. Ing. Oldřich Veverka z Brna – Šlechtění včel 

Zapsal: př. Ing. Jindřich PETR  

Zápis ověřili: př. Miloslav Doseděl 

 př. Jan Weinzetl 

mailto:tomsicek@lit.cz


   

 

 

 

 

ČLENSKÁ SCHŮZE SE SEMINÁŘEM 
 

ZO Českého svazu včelařů Litomyšl Vás zve na členskou schůzi, 

která se uskuteční 

v neděli 19. dubna 2015 od 8:00 do 13:00 hodin 

v pohostinství Na Rovince - Dolní Újezd 

 
Program:   

1. Organizační záležitosti 

2. Seminář: př. MVDr. Bohumil Pantůček z Ořechova u Brna: 

„Organizační zabezpečení léčení včel se zvláštním zaměřením na varroázu včel a mor 

včelího plodu“ 
 

Prosím všechny důvěrníky o odevzdání vyplněných a podepsaných formulářů pro jarní 

ošetření plodu (do 15. 5. musím formuláře předat na veterinu) + „Aerosol 2013 – 

výplata“ na začátku schůze, aby mohla proběhnout výplata dotace a náhrady nákladů 

důvěrníkům.  

 

Vzhledem ke kolizi termínu této schůze s konferencí prosíme členy o důstojnou účast. 

Seminář bude velmi zajímavý, přednášející bude reagovat na aktuální problémy ve 

včelařství. Děkujeme!  
 

Následuje: 

Sobota 27. června – zájezd na stanici výzkumného ústavu Žeravice u Přerova a ZOO Svatý Kopeček - 

odjezd od Hvězdy v 6.00 hod., přednášky od 8.00 hod.: RNDr. Pavel Krieg CSc.: Chov včelích matek; 

Anatomie, biologie a fyziologie včely medonosné 
 

Čtvrtek 16. července – výborová schůze s důvěrníky, výdej léčiva (17.00 – 19.00) 

1. Došlá pošta 

2. Přijetí nových členů 

3. Organizační záležitosti 

4. Výdej Formidolu a Gabonu 

 

 

 

 

Ing. Jindřich Petr 

jednatel 

608 821 605, Jindrich.Petr@email.cz 

 


