
Zápis z výborové schůze ZO ČSV Litomyšl 

konané ve čtvrtek 26. 1. 2017 v salónku restaurace „Na rovince“ v Dolním Újezdě  

 

Řízení schůze se ujal př. Brokeš:  

Program:  

 

1. Zahájení - př. Brokeš 

- Den medu – přípravný výbor Brokeš, Karlík, Petr, Tomšíček, Sršeň, Vopálka – schváleno, 

- zpracoval 2 žádosti o dotace po 20.000 Kč (Den medu + Putovní výstava), které jednatel 27. 1. předá na 

Krajský úřad Pardubického kraje, 

- předá žádost o dotaci na obec Budislav, připraví žádost o dotaci na město Litomyšl, 

  

2. Organizační záležitosti – př. Ing. Petr 

Přijetí nových členů – př. Pavel Sedliský – včelaří v Makově, důvěrník př. Krýda, př. Milan Šedivý – bude 

včelařit v Čisté, důvěrník př. Stibůrek. Jmenovaní se představili a byli přijati za členy ZO ČSV Litomyšl. 

Členský příspěvek uhradili. Jednatel požádá o jejich registraci u ČMSCH, a.s. a zavede je do CIS, členský 

průkaz jim vydá na některé z následujících členských schůzí. 

Pošta – jednatel obdržel odpovědi Včelpa na položené otázky – zájemcům je zašle, 

- odeslán požadavek na registraci př. Ing. Čejky u ČMSCH, a.s., 

- obdrželi jsme pozvánku na VČS ZO Vysoké Mýto dne 22. 1. – zúčastnili se př. Doseděl a Ing. Petr, 

- obdrželi jsme pozvánku na VČS ZO Sloupnice dne 5. 2. – zúčastní se př. Brokeš, 

- jednatelé obdrží formulář podzimního léčení, který vyplněný a podepsaný alespoň důvěrníkem odevzdají 

na VČS, aby ho jednatel mohl do 28. 2. předat MVDr. Hrdonkovi, 

 

3. Sběr zimní měli – př. Doseděl 

 

4. Příprava výroční členské schůze na 19. 2. 2017 

- př. Tomšíček odevzdal návrh plánu práce na rok 2017, 

 

5. Různé 

- př. Doseděl s př. Karlíkem absolvovali 14. 1. ve VÚVč Dol velice kvalitní Kurz mikroskopické techniky – 

diagnostika nosemy, „Včelstvo dojde do stavu, kdy neunese vlastní špínu a vyletí“ (MVDr. Martin Kamler), 

můžete 30 včelích mrtvolek doručit př. Dosedělovi (Janov 152, 737 624 229, mdosedel@seznam.cz), který 

vám pošle e-mailem fotku výsledku, nelze léčit – jen předcházet, nosema + varroáza = smrtící kombinace, 

- letní léčení – Gabon Flum je stále v testování, ale jeho podmínky jsou mírnější, byť náročné a je potřeba se 

na ně připravit – zapojit min. 500 včelstev, u jejich části zajistit monitoring spadu; důvěrník získá podpisy 

zapojených včelařů – př. Doseděl na VČS rozdá návod všem důvěrníkům - schváleno 

- př Brokeš – nosema nás může vážně ohrozit, včely jsou mírnější a vzájemně se vykrádají a přenášejí 

choroby a škůdce, lepší než vyšetřovat měl by bylo dělat jarní léčení, 

- př. Ing. Petr – bylo by lepší částečně snížit stavy a lépe se o ně starat, 

- př. Rožek – doporučuje zájezd do ciziny, abychom viděli lepší systémy léčení, 

- př. Krýda předvedl návrhy keramických dárků pro přednášející – bude upřesněno, 

- př. Šimek přebírá funkci důvěrníka pro obvod Lubná II po př. Rensovi, kterému děkujeme za dlouholetou 

práci v této funkci, 

- př. Boštík upozornil na alternativní možnost vyšetření měli na mor včelího plodu – informace na str. 2 

Včelařských inzertních novin 1/2017 a na http://vcelimor.cz/, 

- př. Ing. Brychta připravil žádosti o dotace na všechny obce regionu, na VČS je obdrží důvěrníci a spolu 

s medem je doručí na obce. 

 

Zapsal: př. Ing. Jindřich Petr  

 

Zápis ověřili: př. Ing. Michal Brychta 

 

 př. Jiří Křivka 
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