
   

 

Zápis z výborové schůze ZO ČSV Litomyšl 

konané ve čtvrtek 22. 9. 2016 v salónku restaurace Slunce v Litomyšli 

 

Řízení schůze se ujal př. Brokeš:  

Program:  

 

1. Zahájení - př. Brokeš 

- 21. 9. plenární zasedání OO SY – zúčastnili se př. Brokeš a Vopálka – dbát na vyšetření přesunovaných 

včelstev na mor, Kauza Včelpo včera a dnes (článek ve Včelařství 6/2016) – nesouhlasné stanovisko OO 

bude odesláno do Včelařství,  

- 5. 11. ve VÚVč Dol bude Kurz mikroskopické techniky – zúčastní se př. Doseděl a Karlík, 

  

2. Organizační záležitosti – př. Ing. Petr 

Přijetí nových členů – př. Ing. Michal Andrusiv – včelaří v Čisté, důvěrník př. Stibůrek.  

Jmenovaný se představil a byl s okamžitou platností přijat za člena ZO ČSV Litomyšl. Členský příspěvek 

na rok 2016 uhradil. Jednatel ho zavede do CIS, členský průkaz mu vydá na některé z následujících 

členských schůzí. 

Pošta – zápis z jednání předsednictva OO SY dne 31. 8. 2016, 

- př Kulhánkovi odeslána dohoda a prezenční listiny přednášky dne 4. 9. 2016, 

- uzavřena smlouva o dotaci s obcí Příluka – 3.000 Kč, 

- na Hradištku registrován nový člen př. Josef Vomáčka (Lubná), 

- ukončení členství v ČSV ke dni 31. 12. 2016 hlásí: př. Zdeněk Javůrek, Milan Jelínek, Stanislav Pravec, 

Romana Šedová – děkujeme za odvedenou práci, přejeme pevné zdraví, hodně úspěchů a třeba někdy 

na shledanou! 

Seznámení se závěry schůzky předsednictva, která se za účasti př. Brokeše, Doseděla a Ing. Petra konala 

dne 15. 9. 2016 v restauraci Slunce. 

 

3. Výdej léčiva pro podzimní ošetření – př. Doseděl 

- př. Doseděl bude o dodávkách léčiva komunikovat jen s důvěrníky, ne s jednotlivými členy, 

 

4. Příprava členské schůze a besedy včelařů 23. 10. 

- jednatel osloví okolní ZO s nabídkou jejich účasti na našich akcích,  

 

5. Příprava Dne medu 20. 11. a výplaty dotace 24. 11.  
- 16. 10. od 18 hod. „Na rovince“ –, schůzka studentů MVA - příprava slavnostního vyřazení 

- paní Šauerová – máme zájem omezit komerční stránku Dne medu a podpořit kulturní charakter akce, ať se 

hlásí zájemci o prodej medu atd., letošní akce je poslední, protože Farní charita Litomyšl od Nového roku 

2017 nebude provozovat LD jako kulturní zařízení,  

- soutěž pro děti – př. Tomšíček – je třeba 6-8 lidí na pomoc s organizací – 6. 10. 17.00 schůzka pomocníků 

v LD, materiály z oslav „Sladké pondělí“? 

 

6. Různé  
- funkci fundraisera (dotace od obcí) od r. 2017 převezme od př. Bulvy př. Ing. Brychta, 

- kontrola dotačních včelstev – zajistí KRK – jednatel zašle př. Ing. Hanzlovi seznam žadatelů,  

- dokoupit masky a filtry dle požadavku členské základny – zajistí př. Doseděl – schváleno, výbor žádá 

členy, kteří masku neužívají, o její vrácení – předala by se jinému zájemci, 

- na webu ZO budeme zveřejňovat naše sponzory,  

- inventární komise bude každé 2 roky kontrolovat veškerý inventář – schváleno, 

- př. Zdeněk Javůrek převzal diplom a knihu za dlouholetou včelařskou a funkcionářskou práci 

 

Zapsal: př. Ing. Jindřich Petr  

 

Zápis ověřili: př. Karel Štorek 

 př. Stanislav Tomšíček 


