
   

 

Zápis z výborové schůze ZO ČSV Litomyšl 

konané ve čtvrtek 8. 12. 2016 v salónku restaurace Slunce v Litomyšli 

 

Řízení schůze se ujal př. Brokeš:  

Program:  

 

1. Zahájení - př. Brokeš 

- články o včelařství v Lilii budou pravidelné, 

- jednou z možných příčin „syndromu mizení včelstev“ je Nosema ceranae, 

- Den medu 2016 – poděkování pro všechny aktivně zúčastněné, 

- záměr pořádat Den medu 2017 na Zámeckém návrší – schválen; s pořádáním pomůže paní Šauerová, 

dopoledne budou 2 přednášky pro včelaře i laiky, odpoledne ukázky řemesel, př. Čupr nabízí výstavku 

včelařského vybavení, př. Karlík prosklený úl; konkrétní záměr bude po schůzce s Ing. Zandlerem 

konkretizován a předložen na VČS, 

- předložena keramická „včela“ z Keralitu – pokud se nám bude líbit grafický návrh, můžeme ji objednat 

jako odměnu pro přednášející, 

- hledají se pomocníci s Putovní včelařskou výstavou k př. Brokešovi a Tomšíčkovi, 

- článek do Včelařství připraví jednatel, 

- informace z jednání předsednictva OO 30. 11. a usnesení ze zasedání RV a ÚKK 19. – 20. 11. – Včelpo 

má povolen nákup levného medu ze zemí mimo EU ke zlepšení své ekonomické situace; toto rozhodnutí 

poškozuje zájmy českých včelařů a současně ohrožuje budoucnost Včelpa a samotného ČSV – tedy i 

jednotlivých ZO; touto situací bude třeba se intenzivně zabývat. 

  

2. Organizační záležitosti – př. Ing. Petr 

Přijetí nových členů – př. Ing. Josef Čejka – bude včelařit v Dolním Újezdě, důvěrník př. Kočí.  

Jmenovaný se představil a byl s účinností od 1. 1. 2017 přijat za člena ZO ČSV Litomyšl. Členský 

příspěvek uhradil. Jednatel ho zavede do CIS, členský průkaz mu vydá na některé z následujících členských 

schůzí. 

 

Pošta - ukončení členství v ČSV ke dni 31. 12. 2016 hlásí: př. Ladislav Kovář ze Chmelíka – děkujeme za 

odvedenou práci, přejeme pevné zdraví a hodně úspěchů! 

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

- sdělení SOUV – VVC, o.p.s. o výši dotace na vzdělávací činnost – 3.011,80 Kč (přišlo na účet), 

- odeslány registrace včelstev do Hradištka na ČMSCH, a.s., 

- na RV odeslána žádost o dotaci na 2 aerosolové vyvíječe (4.000 Kč přišlo na účet), 

- uzavřena darovací smlouva s obcí Jarošov – 1 000 Kč (přišlo na účet), 

- př. Mgr. Bc. Švoncovi (zmocněnec OO) odeslány doklady k administraci dotace 1.D., 

- př. Padělkovi (jednatel OO) odeslány doklady k výplatě dotace 1.D. 

- na RV odeslán seznam nevyplacené – vrácené dotace 1.D. v roce 2016, 

 

3. Vyhodnocení podzimního ošetření – př. Doseděl 

- protože letní léčení Gabonem PF 90 bylo kvůli rezistenci roztočů prakticky neúčinné, bylo velmi účelné i 

v září léčit Formidolem, 

 

4. Příprava sběru měli – př. Doseděl 

- všichni důvěrníci obdrželi seznamy svých svěřenců s údaji, potřebnými pro označení vzorků měli, 

- sběr měli se 26. ledna 2017 mimořádně uskuteční v salonku „Na rovince“ v Dolním Újezdě, 

 

5. Příprava výroční členské schůze na 19. 2. 2017  
- př. Tomšíček přednesl návrh plánu práce na rok 2017, 

 

6. Různé  
- př. Šplíchalová – dotace od obcí jsme obdrželi v celkové výši 63.000 Kč, 

- př. Krýda – včely od končícího př. Pravce převezme Pavel Sedliský, který v lednu požádá o členství, 



   

 

- jednatel – odznaky pro pasované včelaře jsou vyrobeny, připravuje se návrh stuh pro právo, je třeba zadat 

výrobu pouzdra, 

- př. Doseděl – s předsedou inventární komise je dohodnuta pravidelná kontrola a seřízení 1/3 vyvíječů 

ročně; technicky ji zajistí př. Tesárek a Vopálka, ZO uhradí náklady za všechny vyvíječe v držení ZO, př. 

Brokeš navrhuje hradit i za soukromé, užívané pro další členy, 

- př. Doseděl – zvát na naše akce okolní ZO, 

- př. Křivka převzal pro včelařský kroužek 3 knihy darem od př. Javůrka, propagační materiály z knihovny 

RV a zapůjčil si 5 DVD ze stejného zdroje. 

 

Zapsal: př. Ing. Jindřich Petr  

 

Zápis ověřili: př. Jiří Khol 

 

 př. Josef Stibůrek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


