Zápis z členské schůze ZO ČSV Litomyšl
konané v neděli 10. 4. 2016 v pohostinství Na Rovince - Dolní Újezd
Řízení schůze se ujal př. Brokeš:
Program:
1. Zahájení - př. Brokeš
- vyznamenání zasloužilých členů:
Vzorný včelařský pracovník: Vladimír Drábek, Václav Kalina
Vzorný včelař: Miloslav Částek, Ing. Antonín Hurych, Oldřich Kladivo, Vlastimil Krýda, Jiří
Křivka, Ing. Jindřich Petr, Mgr. Bc. Pavel Švonc, Stanislav Tomšíček
- projednání návrhu zásad aerosolování – upraven bod 2 (dotace náleží včelaři/majiteli včelstev), bod 3
po opravě (doporučená cena ošetření 30 Kč/včelstvo) – schváleno, návrh je přílohou zápisu,
- zvýšení roční odměny pro zdravotního referenta ze 2000 Kč na 4000 Kč – schváleno,
- Svítkova metoda omezování populace roztoče varroa (viz příloha) – poprášit včely před uzavřením úlu
extra jemným práškovým cukrem (Apipudr) – prodává př. Kábrt v areálu Silnic v Litomyšli,
- návrh zájezdu na výstavu Život na zahradě (23. 9. - 25. 9. 2016),
2. Organizační záležitosti – př. Ing. Petr
pošta: - uzavřena darovací smlouva s obcí Nová Ves u Jarošova – 1 000 Kč,
- uzavřena smlouva o poskytnutí individuální dotace s obcí Cerekvice n/L – 2 000 Kč,
- uzavřena smlouva o poskytnutí individuální dotace s obcí Morašice – 3 000 Kč,
- na RV odeslána chybějící plná moc př. Zdvořilého k výplatě dotace 1.D.,
- uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace s obcí Horní Újezd – 2 000 Kč,
- na ČMSCH, a.s., registrováni př. Veronika Kesslerová, Josef Večeře,
- uzavřena darovací smlouva s obcí Janov – 5 000 Kč,
- uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s obcí Lubná – 5 000 Kč,
- uzavřena darovací smlouva s obcí Bohuňovice – 1 000 Kč,
3. Různé
- př Tomšíček - zájezd pro včelařský kroužek a další mladé adepty včelařství (od 10 let věku) do Včelího
světa v Hulicích a Vodního domu na Želivce se uskuteční v sobotu 7. 5. 2016, odjezd od Hvězdy v 7.30,
přihlášky přijímá př. Tomšíček (Desná 109, 570 01 Litomyšl, tel. 737 003 006, tomsicek@lit.cz), cestu platí
ZO, vstupné účastník, děti nejlépe s doprovodem, přihlášky do 20. 4. 2016,
- sobota 11. 6. 2016 - zájezd k př. Janu Jindrovi do Rváčova u Roudnice nad Labem s přednáškou na téma
Ošetřování včelstev během roku + ukázky vlastních konstrukcí zařízení - vlastní webové stránky př. Jindry:
http://jjvcela.sweb.cz/vcely.html. Na zpáteční cestě zastávka u př. Josefa Volejníka v Přelouči, průkopníka
jednoduchého nástavkového včelaření. Odjezd z Litomyšle od Hvězdy v 5.30 hodin, záloha 250 Kč,
- sraz zájemců o Malou včelařskou akademii po schůzi – 1. kurz bude v neděli 17. 4. od 16.30 ve Vlkově,
- př. Doseděl – Gabon s flumetrinem je stále v klinickém hodnocení; přestože došlo ke zmírnění podmínek,
stále je kolem toho velmi mnoho administrativy, nutno přísně dodržovat metodiku, v Chocni nebyly moc
dobré výsledky,
- obce v obvodu ZO Litomyšl s povinností jarního léčení dle Nařízení státní veterinární správy č. j.
SVS/2016/028458-G ze dne 15. 3. 2016: Benátky, Cerekvice nad Loučnou, Chotovice, Jarošov, Makov,
Morašice, Osík, Příluka, Řídký, Sloupnice, Strakov, Tržek, Vidlatá Seč; letní preventivní ošetření je
povinné v obcích Benátky, Janov, Osík; zajímavé je, že obec Janov nemusela léčit zjara, zatímco v létě
musí; v každém případě povinnost je jedna věc a péče včelaře o zdravé včely je věc druhá,
- př. Pechanec požaduje objednat masky pro nové držitele kompresorů,
- př. Kočí nemá použitelný aerosolový vyvíječ,
- př. Šplíchalová – př. Bartoníček dosud neuhradil členské příspěvky, důvěrníci př. Ing. Brychta, Bulva,
Z. Hurych, Kubeš, Mikulecký, Říha, Sirový si dosud nevyzvedli náhrady a dotace na aerosol 2014,
- jednatel přihlásí př. Tesárka na kurz opravářů vyvíječů.
4. Seminář př. Jiřího Slámy na téma Ošetřování včelstev během roku (9.00 - 13.00)
Zapsal:
Zápis ověřili:

př. Ing. Jindřich PETR
př. Josef Karlík
př. Jiří Křivka

ZÁJEZD
ZO Českého svazu včelařů Litomyšl
zve včelařský kroužek a další mladé adepty včelařství (od 10 let věku)
na zájezd do Včelího světa v Hulicích a Vodního domu na Želivce,
který se uskuteční

v sobotu 7. 5. 2016,

odjezd v 7.30 od hotelu Zlatá hvězda (Litomyšl).
přihlášky přijímá př. Tomšíček
(Desná 109, 570 01 Litomyšl, tel. 737 003 006, tomsicek@lit.cz),
cestu platí ZO, vstupné účastník, děti nejlépe s doprovodem.
ZÁJEZD
ZO Českého svazu včelařů Litomyšl
zve všechny zájemce na zájezd k př. Janu Jindrovi do Rváčova u Roudnice nad Labem,
který se uskuteční

v sobotu 11. 6. 2016,

odjezd v 5.30 od hotelu Zlatá hvězda (Litomyšl).
Program: přednáška na téma Ošetřování včelstev během roku + ukázky vlastních konstrukcí zařízení vlastní webové stránky př. Jindry: http://jjvcela.sweb.cz/vcely.html. Na zpáteční cestě zastávka u př. Josefa
Volejníka v Přelouči, průkopníka jednoduchého nástavkového včelaření. Záloha 250 Kč.

přihlášky přijímá př. Tomšíček
(Desná 109, 570 01 Litomyšl, tel. 737 003 006, tomsicek@lit.cz)
Další akce:
Neděle 22. května – 3. kurz Malé včelařské akademie – Vidlatá Seč – ZD (16.30 – 19.00)
Chov matek, tvorba oddělků a spousta dalších dobrých rad
Čtvrtek 14. července - výborová schůze s důvěrníky (17.00 – 19.00) - restaurace Slunce
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

