
   

 

 

Zápis z výborové schůze ZO ČSV Litomyšl 

konané ve čtvrtek 7. 12. 2017 v salónku restaurace Slunce v Litomyšli 

 

Řízení schůze se ujal př. Brokeš:  

Program:  

 

1. Zahájení - př. Brokeš 

- Den medu - pouze 1 negativní reakce, přes absenci dotace Pardubického kraje (Pk) byl celkový účet jen 

asi 9-10.000 Kč minus, kontaktoval jsem Pk směrem k úspěšné žádosti na r. 2018, zvažuji ještě případnou 

další akci pro veřejnost, poděkování všem, kteří pomohli jakýmkoliv způsobem, úvahy nad termínem,  

- vzdělávací akce za rok 2017 - dotace 38,50 Kč minus naše náklady (cesťáky, dárky přednášejícím), 

- sháním dotace ve firmách, narazil jsem přitom na „konkurenci“ z jiného oboru, která shání peníze na akci 

s názvem Medobraní“,  

- veletrh EXPO prozatím nemá v programu včelařskou tématiku, 

- prosba zejména směrem k důvěrníkům: navrhněte členy, kteří by za mimořádné zásluhy v roce 2017 měli 

dostat mimořádnou odměnu, 

K nadcházejícím svátkům a do nového roku přeji všem hodně radosti - Ke včeličkám i lidem vždy s láskou! 

 

2. Pošta - př. Ing. Petr 

- na SOUV - VVC Nasavrky odeslána žádost o zajištění přednášky Ing. Titěry, CSc. na Dni medu + po akci 

potvrzená dohoda a prezenční listiny, poté jsme obdrželi oznámení o přidělení dotace (viz výše), 

- na OO ČSV Svitavy odeslány doklady administraci dotace 1.D (vyčerpali jsme 100%) a doklady o výplatě 

dotace 1.D, 

- z iniciativy př. Pelce na a.s. Iveco podána žádost o darování 2 ks vyřazených notebooků - jeden by byl 

k dispozici pro funkcionáře, který ho bude potřebovat, 

- vyúčtovány dotace od obcí Makov, Horní Újezd, Dolní Újezd, Litomyšl, Němčice, Morašice, Řídký, 

- přítomným důvěrníkům předány další členské průkazy nových členů, 

- RV nám neposkytl požadované velké kalendáře pro sponzory (objednal je pouze pro členy), zaslal pouze 

kalendáříky, 

 

3. Vyhodnocení podzimního ošetření – př. Doseděl 

- tabulky do VÚVč Dol odeslány, problémy se spadem po fumigaci nejsou hlavně díky novému Gabonu, 

 

4. Příprava sběru měli na 25. 1. 2018 – př. Doseděl 

- interval mezi sběrem měli a VČS vyhovuje, stihneme výsledky rozborů, 

- je třeba uvážit, zda plošné jarní léčení provést v každém případě a zda použít nový lék v klinické studii, 

 

5. Příprava výroční členské schůze na 18. 2. 2018 - př. Ing. Petr 

- př. Tomšíček - dětská soutěž na Dni medu - nadšení z výsledků, takřka všichni přinesli výsledky a znali, 

PVV nese i tento výsledek,  

- plán práce: případné návrhy na další zájezdy mohou vznášet členové, 

 

6. Různé  
- př. Čupr má v obvodu včelaře, který nechce léčit aerosolem, 

- př. Krýda má rozbitý dvoutaktní benzinový kompresor, nedává tlak, je třeba v Chocni nebo jinde sehnat 

opraváře, 

- př. Křivka - je třeba zjistit, kdy jsme naposledy dostali z RV dotaci na VK a případně žádat znovu, 

navrhuje možnost dovážet přespolní děti do VK. 

 

Zapsal: př. Ing. Jindřich PETR  

 

Zápis ověřili: př. Ing. Michal Brychta 

 př. Ladislav Ryšan 


