
   

 

Zápis z členské schůze ZO ČSV Litomyšl 

 konané v neděli 3. 9. 2017 v pohostinství Na Rovince - Dolní Újezd  

 

Řízení schůze se ujal př. Brokeš:  

Program:  

 

1. Zahájení - př. Brokeš 

- ukázka časopisu Včelár, 

- Včelpo v likvidaci, 

- informace o Putovní výstavě - 16 přednášek, účast 700 dětí, 

- informace ke Dni medu v neděli 19. 11. 2017 - zahájení v 9 hodin, v 9,30 přednáška, na nádvoří kolotoč, 

sloupový sál - naše výstava, občerstvení, Sedláček - prodej včelařských potřeb, klenutý sál - 60 trhovců, 16 

- 17 hodin zpěv Jarda Dostál, vstupné symbolické: 10 Kč - děti a 30 Kč - ostatní, trhovci 400 Kč za stůl, 

- příprava prostor v sobotu 18. 11. od 15 do 18 hodin, 

- domluvit s okolními spolky účast na přednáškách, na říjnové schůzi bude více podrobných informací. 

- návrh na pozastavení dotací dotací Pardubického kraje novým členům a jejich přesměrování na jiné 

projekty, 

- dotace od obcí: 67 500 Kč, 

- každý může podat návrhy členů na ocenění různých stupňů, 

- podávejte též návrhy na plán práce 2018 - zpracuje osvětová komise, 

- opravy vyvíječů domluvit s předsedou. 

 

1. Organizační záležitosti – př. Ing. Petr 

pošta: 

- uzavřena smlouva o dotaci s městem Litomyšl – 10 000 Kč (na 8. ročník Dne medu), 

- uzavřena darovací smlouva s obcí Horky – 1 000 Kč, 

- uzavřena smlouva o dotaci s obcí Řídký – 1 000 Kč, 

- doručen zápis z jednání předsednictva OO ČSV Svitavy ze dne 22. 8. 2017 - plenární zasedání bude ve 

čtvrtek 21. 9. 2017 v restauraci Astra ve Svitavách, výdej léčiva tamtéž na parkovišti, 

 

2. Různé 

- př. Doseděl - použitý Gabon po 4 týdnech aplikace vybrat ze včel a odevzdat důvěrníkům a ti 

zdravotníkovi, zhodnocení léčení, 

- př. Boštík navrhl zájezd zdarma (ZO Svitavy to také dělá) - zvážit podle výsledku letošního hospodaření, 

- př. Šplíchalová - př. Bartoníček dosud neuhradil příspěvek na rok 2017 (jednatel: př. Bartoníčkovi bude 

dnem 31. 12. 2017 ukončeno členství v ČSV, z. s.), př. Bulva si dosud nevyzvedl peníze za aerosol pro svůj 

obvod (jednatel: otázku důvěrníka v Budislavi bude třeba urychleně řešit - z pléna přišel návrh oslovit př. 

Peťuru), 

- př. Ing. Petr - je nezbytné postavit se ke schváleným akcím aktivně, protože ta hrstka lidí, která je pak 

musí zajistit, na nich nechá zdraví; musíme se ptát všech zájemců o členství v našem spolku, jak by nám 

mohli být užiteční. 

 

Zapsal: př. Ing. Jindřich PETR  

 

Zápis ověřili: př. Josef Karlík 

 

 př. Oldřich Kladivo 

 

 

 

 


