
   

 

 

 

 

Zápis z výborové schůze ZO ČSV Litomyšl 

konané ve čtvrtek 24. 9. 2015 v salónku restaurace Slunce v Litomyšli 

 

Řízení schůze se ujal př. Brokeš:  

Program:  

 

1. Zahájení - př. Brokeš 

- aerosolové ošetření včelstev provést nejlépe do 10. 12., nejpozději do 15. 12., aby po měsíci bylo možno 

smést a odevzdat měl, zimní měl odevzdat co nejdříve – navrhuje přesun lednové výborové schůze 

ze 14. 1. na 21. 1. 2016 za účasti důvěrníků s odevzdáním měli – schváleno, 

- doporučuje oslovit členy, kteří si nedali žádost 1.D., 

- navrhuje pro jednatele zvýšit odměnu o 2 000 Kč pro rok 2016 – schváleno, 

- připomíná př. Tomšíčkovi a jednateli řešení odměn pro zasloužilé členy, 

- př. Javůrek ze zdravotních důvodů končí ve funkci důvěrníka pro Benátky – navrhnout př. Hutákovi, aby 

si vzal dolní konec Čisté s Benátkami, 

- nový členům ZO stále doporučovat, aby nevozili včelstva z obvodu jiných ZO – riziko nákaz stoupá, 

 

2. Organizační záležitosti a pošta - př. Ing. Petr 

- doručen postup změny názvu „občanského sdružení“ na „zapsaný spolek“ – zajistí jednatel, 

  

Informace z aktivu funkcionářů ZO a OO v Nasavrkách dne 12. 9. 2015: 
- Ing. Gazda (PRV ČSV) – CIS bude sloužit i pro KVS a Pk, zatím ne pro ČMSCH, 94% ZO+OO 

připojeno, ostatní motivovány ekonomicky; z částky na administraci dotace 1.D. jde 50% na ZO, 30% na 

OO a 20% na RV; RNDr. Švamberk prohrál soud 1. instance o platnost „puče“ v RV, odvolal se; na sjezdu 

budou na předsedu ČSV kandidovat JUDr. Brückler a Mgr. Machová; Včelařství není časopis (není 

veřejný), ale informační věstník, a proto se řeší sankce FÚ a nové výběrové řízení na tisk a distribuci; 

začátek fiskálního roku se po vzoru EU změní z 1. 9. na 1. 8. – týká se i dotací; léčivo dostáváme v ceně 

30% (dotaci dostává VÚVč), léčivo pro polské pohraničí lze objednat jen přímo z VÚVč; místo dotace na 

matky (podvody s přeprodáváním matek) bude dotace na obnovu včelstev; hlásit na FÚ nahodilý příjem nad 

30.000 Kč (60 včelstev) – sčítá se i s dotacemi; statistika je povinná součást žádosti 1.D.;  

- Ing. Vlasák (Pk) - Podpora začínajících včelařů v Pardubickém kraji (Pk) pro rok 2016 – po vyhlášení na 

webu Pk doručit žádost na podatelnu Pk 1. den příjmu žádostí ihned po otevření podatelny v 7.00 hod. – 

50 žadatelů o grant 12.000 Kč pro rok 2015 to stihlo do 10.00 hod., poštou ani elektronicky to nemá cenu 

posílat, spoluúčast 30%, příjemce se zavazuje 3 roky včelařit, po 2,5 letech se provádějí plošné kontroly 

s případným vrácením peněz + penále + riziko trestního stíhání pro dotační podvod, nabízí zaslání zprávy 

o kontrolách,  

- MVDr. Teplý (KVS) – Ø 1,15 roztoče/včelstvo v Pk, stoupá k maximu posledních let 1,33, odeslat vzorky 

měli co nejdřív kvůli vydání veterinárního nařízení a zajištění léčiva, do žádosti o vyšetření zapisovat kódy 

podle Metodiky kontroly zdraví, po zkušenostech z Moravskoslezského a Zlínského kraje doporučuje 

plošné vyšetření na mor včelího plodu – hlavně okresy SY + ÚO, ale Pk na to nemá peníze; Gabon 92 

s akrynatrinem nebude, protože účinná látka není schválena pro „potravinová zvířata“, vyšetření měli mimo 

SVÚ hlásit předem na KVS, na Svitavsku jsou letos jen 3 ohniska moru (Chornice, Třebařov, Vranová 

Lhota), počet každoročně klesá, mapa a soupis na webu SVS, hromadná hlášení o léčení předkládat na KVS 

do 15. 1. (podzim) a 15. 5. (jaro), individuální formulář slouží ke kontrole KVS – mít vyplněný a 

připravený na stanovišti. 

Poděkování za práci náleží všem funkcionářům! 

 

3. Výdej léčiva pro podzimní ošetření – př. Doseděl 

- důvěrníci, kteří se nedostavili na VS, budou mít léčivo u př. Doseděla (Janov 152, 737 624 229, 

mdosedel@seznam.cz); 
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4. Příprava členské schůze a besedy včelařů 25. 10. - př. Tomšíček 

- besedy se zúčastní pan Pavel Drozd z České Třebové, chemický technolog ve výslužbě, promluví 

o cukrech a vosku, 

- další zájemci o vystoupení jsou vítáni – domluvte se předem s př. Tomšíčkem (Desná 109, 570 01 

Litomyšl, tel. 737 003 006, tomsicek@lit.cz) 

 

5. Příprava výplaty dotace 19. 11. a Dne medu 22. 11. 

- vzhledem k obsazenosti salónku dochází ke změnám v termínech dalších akcí:  

Úterý 24. listopadu  - výplata dotace (14:30-19:00) 

Úterý 8. prosince, výborová schůze (17.00 – 19.00) 

  

6. Různé 

– pokud by se např. na okresní úrovni konalo školení CIS, doporučujeme účast př. Šplíchalové, 

- pokud si vypomáháte při provádění aerosolového ošetření a efektivně tak využíváte stávající přístrojové 

vybavení, tak doporučená cena za ošetření 1 včelstva je 30 Kč + doprava na stanoviště, vše je samozřejmě 

na dohodě, 

- př. Boštík navrhuje, aby zájezdy byly hrazeny z rozpočtu ZO podle vzoru ZO Svitavy, př. Sršeň oponuje 

s tím, že by spousta přihlášených bez omluvy nepřišla a byl by špatně využit autobus – výbor souhlasí se 

stávající praxí, 

- př. Čupr požaduje zakoupit nový vyvíječ pro obvod Lubná. 

 

Zapsal: př. Ing. Jindřich Petr 

 

Zápis ověřili: př. Ladislav Ryšan 

 

 př. Lubomír Sršeň 
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