
   

 

Zápis z členské schůze ZO ČSV Litomyšl 

 konané v neděli 22. 10. 2017 v pohostinství Na Rovince - Dolní Újezd  

 

Řízení schůze se ujal př. Brokeš:  

Program:  

 

1. Zahájení - př. Brokeš 

- Den medu - přípravný výbor se sejde ve čtvrtek 9. 11. (16-18 hod.) v salonku restaurace Slunce; zajištěno 

je přes 40 trhovců vč. Sedláčka, Plevy a Gregora (Medovinka), jednatel obešle okolní ZO a obce pozvánkou 

s plakátem, v sobotu 18. 11. od 14 hod. jsou pomocníci žádáni na zámku k naskladňování, v neděli 19. 11. 

pak od 6 hodin; 8 panelů s fotkami bude návštěvníky směrovat ke vchodu do sálu; jednatel nakopíruje 

otázky pro dětskou soutěž a koupí tužky, př. Karlík nakoupí vaničky s medem, pásku na slavnostní otevření 

zajistí př. Krýda, pozvánku do Lilie a plakát na web zašle předseda.  

 

2. Organizační záležitosti – př. Ing. Petr 

pošta: - na RV Praha odeslána žádost o dotaci 1.D.: 

rok žádalo subjektů včelstev rok žádalo subjektů včelstev 

2006 230 2742 2012 251 2673 

2007 232 2688 2013 248 2610 

2008 237 2526 2014 252 3005 

2009 249 2740 2015 255 3062 

2010 243 2702 2016 267 3250 

2011 252 2881 2017 263 2947 

- na ČMSCH, a.s., Hradištko odeslána hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť, 

- z RV jsme obdrželi Zprávu o činnosti předsedkyně ČSV za období 25. 3. - 25. 8. 2017, 

- uzavřena darovací smlouva s obcí Bohuňovice – 1 000 Kč. 

 

3. Různé 

- př. Křivka (605 422 768, krivkapc@seznam.cz, Sebranice 256) informoval o činnosti včelařského 

kroužku Sebranice, který má nyní 4 členy, uvítal by další zájemce; VK se již 3x zúčastnil soutěže Zlatá 

včela v Žamberku, Bystrém (10.-20. místo), Slatiňanech (do 10. místa); na sobotu 14. 4. 2018 připravuje 

krajské kole soutěže, které bude pořádat v ZŠ Sebranice a zúčastní se ho 10-15 VK, potřeboval by 

pomocníky do komise rozhodčích; ČSV dá na soutěž 25.000 Kč, př. Křivka bude na ceny pro kategorie dětí 

1. stupeň + 2 stupeň ZŠ + materiální pomůcky potřebovat 15.000 Kč od sponzorů i ZO, 

- př. Šplíchalová informovala o průběžném čerpání rozpočtu; výkaz příjmů a výdajů je takřka vyrovnaný, 

schodek na běžném účtu odpovídá období před příjmem členských příspěvků, obvod Budislav si dosud 

nepřevzal dotaci na aerosol 2015 a náhradu důvěrníkovi - př. Peťura sdělil, že př. Bulva dává dohromady 

podpisy pro dotace, př. Doseděl navrhl, aby nepřevzatá náhrada po roce propadla ve prospěch ZO, 

- př. Doseděl vybral od důvěrníků použitý Gabon a formuláře, které do 5. 11. musí doručit do VÚVč Dol 

a provedl zhodnocení léčení; zjistil, že př. Novák vrátil formuláře vyplněné a podepsané, ale Gabon 

nepoužitý, 26 neošetřených včelstev obvodu Jiříkov + Václavky proto je zásobárnou roztočů pro okolní 

obvody; Znamená to, že když neléčím, nic se mi nestane? Upozornil a do formuláře zapsal velmi silnou 

reakci na žihadlo po vložení Gabonu. Navrhl využít nový lék pro nátěr plodu, který je také k dispozici 

v klinickém hodnocení. 

- př. Vopálka provádí monitoring: fumigace po Gabonu přinesla výrazně nižší spad než po Formidolu, není 

možné používat Gabon každoročně. 

 

Zapsal: př. Ing. Jindřich PETR  

 

Zápis ověřili: př. Jan Peťura 

 

 př. Petr Říha 
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