
   

 

Zápis z výborové schůze s důvěrníky ZO ČSV Litomyšl 

konané ve čtvrtek 25. 1. 2018 v salónku restaurace Slunce v Litomyšli 

 

1. Zahájení - př. Brokeš 

- kontrolní výjezd OO do ZO Jevíčko - špatná zdravotní situace, prázdné úly, 

- odměna pro 21 pomocníků na Dni medu - poukázky na konzumaci „U medvěda“ v Litomyšli za 200 Kč, 

roční odměna pro př. Ryšana (web) a př. O. Kladiva (foto) po 1.500 Kč -  schváleno, 

- informace z VČS Vysoké Mýto - aktivity oproti nám mnohem menší, je výhodné zvát je na naše akce, 

- na plenární zasedání OO budou pozváni zástupci ZO, které vystoupily z ČSV, 

- budou podány 2 žádosti o dotace od Pk, další žádost(-i) na Město Litomyšl,  

 

2. Organizační záležitosti, přijetí nových členů, pošta - př. Ing. Petr 

- změna pokladní: místo př. Šplíchalová, které tímto děkujeme za vzorné vedení účetnictví, funkci 

převezme paní Hana Šauerová, Fučíkova 826, 570 01 Litomyšl, sauerova.h@seznam.cz, 731 460 663 - 

schváleno,  

- o členství v ČSV požádal - Ing. Jaromír Drábek (Litomyšl) – včelařit bude v Janově, důvěrník př. 

Doseděl. Jmenovaný se představil a byl s okamžitou platností přijat za člena ZO ČSV Litomyšl, uhradil 

členský příspěvek, jednatel ho zavede do CIS, členský průkaz mu vydá na některé z následujících schůzí. 

Pošta - doručena zpráva o činnosti předsedkyně ČSV za období 27. 8. - 23. 11. 2017, 

- doručen zápis z jednání předsednictva OO ze dne 29. 11. 2017 - řešena hlavně kauza Včelpo, 

- doručena nabídka kolektivního členství ve Spolku pro rozvoj včelařství MÁJA (RNDr. Švamberk) - 

značné výhody, roční členský příspěvek za ZO je 240 Kč - schváleno, 

- uzavřena darovací smlouva s Poličskou stavební s.r.o. - 2 000 Kč na Zlatou včelu - př. Křivka je předá 

do pokladny, odkud budou hrazeny veškeré náklady, 

- př. Bulva (Budislav) po předání funkce důvěrníka př. Peťurovi ukončil členství v ČSV a bude 

neregistrovaným včelařem - děkujeme za vykonanou práci pro spolek, 

- Stromy svobody - propozice na http://www.stromysvobody.cz/ - hledání lip, vysazených k výročí vzniku 

Československa, jejich údržba a ochrana, vysazování nových lip - schváleno zapojit se do akce, př. Ing. 

Drábek zjistí možnosti na MÚ Litomyšl, jednatel u organizátorů akce, 

 

3. Sběr zimní měli – př. Doseděl 

- prvně přišly všechny vzorky najednou (milé překvapení!), na VČS bude vybírat objednávky léčiva, 

vybírat za vyšetření na mor budeme po přijetí faktury, letos bude opět Gabon Flum,  

 

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

- př. Tomšíček - v březnu místo př. Sedláčka přijede Ing. František Texl z Vranova nad Dyjí - téma zůstává, 

2. 9. - Mgr. Marian Solčanský z Hlinska, 21. 10. beseda včelařů - MVDr. Jiří Teplý; př. Tomšíček pojede 

s 2. ZŠ Litomyšl do Hulic, Den medu (i po stránce přednášejících) zajišťuje př. Brokeš. 

 

5. Různé  
- př. Křivka - Zlatá včela: požádat o dotaci ČSOB, OO SY a obec Lubná - zajistí jednatel, podle počtu 

přihlášených dětí je třeba zajistit 40-45.000 Kč, předal jednateli seznam oslovených firem; je třeba vypůjčit 

asi 5 dalších mikroskopů, zakoupit model včely - objedná př. Brokeš - schváleno; pomocníci pro soutěž - 

Ing. Pavlišová, M. Bis, J. Karlík, S. Tomšíček, J. Brokeš,  

- př. Brokeš - nové členy vést k internímu vzdělávání - návrh předloží na VČS, 

- VČS bude v neděli 18. 2. v restauraci Slunce v Litomyšli, schůzovat budeme prozatím tamtéž, př. 

Karlík se zeptá na hospodu U koruny - Dolní Újezd 317, ale zde je problém s parkováním - skoro 1 km 

od „Rovinky“, jednatel se zeptá ve Zlaté Hvězdě, hledejte vhodné místo i u vás! 

- př. Boštík - 20 včelstev po zemř. př. O. Vomáčkovi je na prodej - Budečáky 39x24 cm - kontakt na bratra 

602 205 834, cena dohodou. 

 

Zapsal: př. Ing. Jindřich PETR  

Zápis ověřili: př. Vladimír Drábek 

 př. Josef Karlík 
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