
   

 

 

Zápis z výborové schůze ZO ČSV Litomyšl 
konané ve čtvrtek 21. 1. 2016 v restauraci Slunce v Litomyšli 

 

Řízení schůze se ujal př. Brokeš:  

Program:  

- př. Ing. Hanzl se omluvil – kontrola usnesení z minulé schůze bude prováděna od VČS 

 

1. Zahájení - př. Brokeš 

- předložil vzor etiket na med, které budou rozdány s kalendáři na obecní a městské úřady se žádostí 

o dotace, 

- navrhl zakoupit desky na diplomy a lahve na medovinu (placatice) v celkové částce 3.000 Kč na odměny 

oceněným důvěrníkům – schváleno, 

- navrhl postupně řešit formou opravy (u př. Drozda v Č.T. nebo ve VÚVč Dol) nebo výměny a dokoupení 

(s využitím dotace 70%) stav aerosolových vyvíječů (soukromých i spolkových) v ZO – př. Tomšíček bude 

kontaktovat př. Drozda a jednatel zjistí cenu opravy ve VÚVč Dol, 

 

2. Přijetí nových členů - př. Ing. Petr 

Výboru byly předloženy členské přihlášky následujících žadatelů o členství: 

- Jan Novák z Benátek, který převzal včely po zemřelém otci (důvěrník př. Stibůrek - prozatím), 

- Martin Paťava, DiS z Litomyšle, který bude včelařit v Benátkách (důvěrník př. Stibůrek - prozatím), 

- Josef Votroubek z Příluky, který bude včelařit tamtéž (důvěrník př. Krýda), 

Jmenovaní se představili, byli přijati za členy ZO ČSV Litomyšl a (s výjimkou př. Paťavy) uhradili členské 

příspěvky. Jednatel provede registraci př. Nováka a Votroubka na ČMSCH, a.s. a zavede členy do CIS, 

pokladní následně odešle na RV členské příspěvky, členský průkaz jim jednatel vydá na některé 

z následujících členských schůzí. 

 

3. Pošta - př. Ing. Petr 

- registrace nových členů a stanovišť na ČMSCH – př. David Nešpor, 

- př. Padělkovi (jednatel OO) odeslán návrhy na udělení vyznamenání ČSV, 

- potvrzena žádost př. Ing. Veselíka a př. Nešpora (Litomyšl) o dotaci pro začínají včelaře, 

- na RV prostřednictvím CIS odeslány doklady ke členským příspěvkům na rok 2016, 

- na SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky odeslána žádost o přednášku př. RNDr. Václava Švamberka na 

17. 1. 2016, 

- doručen zápis z jednání OO dne 6. 1. 2016, 

 

4. Sběr měli a formulářů o léčení – př. Doseděl 

- veškerá administrativa kolem léčení a vyšetření měli na varroázu a mor včelího plodu bude nyní 

prováděna v CIS, stále dost včelařů neprovádí aerosolové ošetření, ač jsou dostatečně dostupné přístroje, 

kontrolní vyšetření moru v oblasti zrušeného OP ohniska Proseč bude zajištěno z dodaných vzorků měli, 

další vyšetření moru bude provedeno jen na základě zálohové platby (viz zápis z ČS 15. 3. 2015),  

- staronovým veterinářem pro včely na okrese Svitavy je od 1. 1. 2016 MVDr. Hrdonka, MVDr. Teplý 

odešel do soukromé sféry, 

- jarní léčení bude, rozsah stanoví SVS svým nařízením, léčiva nejen bude ZO hromadně objednávat dle 

doporučení dr. Hrdonky a po schválení na schůzi, 

 

5. Příprava výroční členské schůze na 7. 2. 2016 - př. Ing. Petr 

- př. Drábek předá př. Kladivovi k tisku diplomy, jednatel dodá seznam jubilantů, 

- př. Tomšíček informoval o možnosti doplnit plán práce o zájezd do Brna na výstavu TECHAGRO 

v neděli dne 3. 4. 2016 – o uskutečnění se rozhodne podle počtu zájemců, 

 

5. Různé 

- př. Drábek navrhuje zakoupit výměnné hubice k aerosolovému vyvíječi pro každé ošetřované stanoviště 

kvůli omezení rizika zavlečení moru, alternativou je desinfekce hubic, jednatel prověří u dr. Hrdonky, 



   

 

- výbor doporučuje po letošním přechodném období znovu zřídit inventární komisi, protože KRK má 

kontrolovat a nikoliv zpracovávat podklady, hledáme proto zájemce, kteří by tuto nenáročnou, ale důležitou 

činnost byli schopni vykonávat – vhodné pro administrativně zdatné jedince, 

- stále platí poptávka po osobě technicky zdatné, která by na náklady ZO absolvovala kurz opravářů 

vyvíječů a po získání atestu přístroje opravovala doma nebo v prostorách ZD Dolní Újezd, 

- výbor prosí př. Bulvu, který si vzal na starost dotace od obcí a další dotace mimo CIS, o urychlenou 

přípravu žádostí tak, aby mohly být co nejdříve předány obcím. 

  

Zapsal: př. Ing. Jindřich Petr 

 

Zápis ověřili: př. Josef Stibůrek 

 

 př. Stanislav Tomšíček 

 

 

 

 


