
   

 

Zápis z členské schůze ZO ČSV Litomyšl 

 konané v neděli 13. 3. 2016 v pohostinství Na Rovince - Dolní Újezd  
 

Řízení schůze se ujal př. Ing. Petr:  

Program:  

 

1. Zahájení - př. Brokeš 

- 19. března se kurzu mikroskopické techniky (pro ty, kdo vyšetřují vzorky včel na svém nebo spolkovém 

mikroskopu) zúčastní př. Doseděl a př. Karlík, praxe bude probíhat tak, že anonymní vzorek se předá na ZD 

ve Vidlaté Seči př. Brokešovi, do týdne bude výsledek u včelaře s případným návrhem opatření, žadatel 

zaplatí 50 Kč na úhradu nákladů – schváleno včetně nákupu 1 ks mikroskopu v ceně do 5 000 Kč, 

- Malá včelařská akademie – lektor př. Tomšíček – zahájení na ČS 10. 4. 2016, praxe na zkušebních 

včelstvech ZD, určeno pro nově přijaté členy (od r. 2014) a další zájemce, k dispozici výuková CD 

z knihovny RV, účastníci po dohodě navštíví vzorové včelařské provozy, slavnostní vyřazení absolventů – 

schváleno, 
- inventární komise – předseda př. Krapka, členové př. Štorek, Žáček, navržena kooptace př. Krapky do 

výboru ZO – schváleno, 

- zájezd pro včelařský kroužek a další mladé adepty včelařství do Včelího světa v Hulicích a Vodního domu 

na Želivce se uskuteční v sobotu 7. 5. 2016, přihlášky přijímá př. Tomšíček (Desná 109, 570 01 Litomyšl, 

tel. 737 003 006, tomsicek@lit.cz) – schváleno, 

- stále jsou volná místa v autobuse do Brna na TECHAGRO – přihlášky též př. Tomšíček (viz výše), 

jednatel zajistí registrační karty pro bezplatný vstup, další informace (i pro soutěžící o nejlepší medovinu) 

na http://www.vcelaribrno.cz/index.php/vystavy/79-velaska-vystava-techagro-2014, 

- připravena základní pravidla pro aerosolování, jednatel je po obdržení rozešle a zveřejní ve skřínce - na 

ČS dne 10. 4. 2016 budou pravidla s případnými změnami předložena ke schválení - připomínky na mail 

bjb@centrum.cz, 

- předsednictvo výboru ZO (předseda, místopředseda, jednatel, pokladník a další členové, zvolení výborem) 

se bude podle potřeby scházet mezi schůzemi, svoláváno bude jednatelem na žádost (místo)předsedy ZO, 

 

2. Organizační záležitosti – př. Ing. Petr 

pošta: - obdrželi jsme nové stanovy ČSV, z.s., účinné od 1. 1. 2016, 

- Ing. Sedláčkovi do Třeboně odeslána objednávka sklenic a víček, 

- do SOUV – VVC, o.p.s. Nasavrky odeslána žádost o zabezpečení vzdělávacích akcí v r. 2016, 

- obdrželi jsme zápis z předsednictva OO dne 25. 2. 2016 – plenární zasedání OO bude ve čtvrtek 17. 3., 

- obec Karle nám schválila příspěvek 1 000 Kč, 

- RV schválil navržená vyznamenání zasloužilých členů ZO, 

- ze ZO Horní Sloupnice k nám přestoupil př. Ing. Rostislav Dlouhý, který včely převezl na Lány, vyšetření 

na varroázu a mor jsou OK, jednatel zajistil registraci nového stanoviště, 

 

3. Různé 

- př. Šplíchalová vybrala zbylé poplatky za vyšetření na mor a vyplatila přeplatky členům, kteří poskytli 

zálohu, 

- důvěrníkům byly rozdány formuláře jarního léčení + léčivo, formuláře pro výplatu za aerosolové ošetření 

r. 2014 – po předání podepsaných formulářů obdrží důvěrníci peníze, 

- jednatel rozdal posledním 10 přijatým členům členské průkazy a na RV nahlásil chyby formuláře, 

- změna názvu ČSV, z.s. – jednatel rozdal předsedovi, 1. místopředsedovi a všem členům KRK formuláře 

čestného prohlášení pro zápis do spolkového rejstříku – jmenovaní zajistí ověřený podpis a co nejdříve je 

doručí jednateli; nikdo jiný z výboru nemá zájem o zápis do spolkového rejstříku, 

- jednatel objedná masky pro nové kompresory, př. Kočí nemá pro svůj obvod aerosolový vyvíječ, 

 

4. Seminář př. MUDr. Radka Hubače na téma Včelí produkty v lékařství a výživě (9.00 - 13.00) 

Zapsal: př. Ing. Jindřich PETR  

Zápis ověřili: př. Josef Oplištil 

 př. PharmDr. Radoslava Pešinová 
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Zápis z mimořádné výborové schůze ZO ČSV Litomyšl 

 konané v neděli 13. 3. 2016 v pohostinství Na Rovince - Dolní Újezd  

 

Přijetí nových členů - př. Brokeš 

  

Výboru byla předložena členská přihláška následujícího žadatele o členství: 

 

- Jurij Jackov (Gajer) – včelaří tamtéž, důvěrník př. Doseděl 

- Veronika Kesslerová (Moravská Třebová) – bude včelařit ve Chmelíku se včelstvy od př. Kováře, 

důvěrník př. Ing. Hurych, 

- Josef Večeře (Sebranice) – včelaří se včelstvy zemřelého otce ve Vysokém Lese, důvěrník př. Křivka 

 

Jmenovaní se představili a byli s okamžitou platností přijati za členy ZO ČSV Litomyšl. Členské příspěvky 

uhradili paní pokladní. Jednatel je zavede do CIS a zaregistruje na ČMSCH, členský průkaz jim vydá 

na některé z následujících členských schůzí. 

  

Zapsal: př. Ing. Jindřich PETR  

 

Zápis ověřili: př. Josef Boštík 

 

 př. Lubomír Sršeň 

 

 

 

 

 


