
   

 

Zápis z členské schůze ZO ČSV Litomyšl 

 konané v neděli 4. 3. 2018 v restauraci Slunce v Litomyšli  

 

Řízení schůze se ujal př. Ing. Petr:  

Program:  

 

1. Zahájení - př. Ing. Petr 

- předseda př. Brokeš se pro nemoc omluvil, 

- ve středu 14. 3. od 15 hod. se v salonku restaurace Astra ve Svitavách uskuteční plenární zasedání OO, 

rozšířené o další zájemce - kdo chce jet a diskutovat o budoucnosti ČSV, nechť kontaktuje př. Brokeše 

(774 895 175, bjb@centrum.cz); 

 

2. Organizační záležitosti – př. Ing. Petr 

- na lednové VS převzal př. Ing. Brychta nové razítko, na VČS došlo k předání razítka nové pokladní; 

přehled razítek v ZO: č. 1 – př. Šauerová (pokladní), č. 2 – př. Ing. Petr (jednatel), č. 3 – př. Doseděl 

(zdravotní referent), č. 4 - př. Tomšíček (osvětová komise), č. 5 – př. Brokeš (předseda), č. 6 - př. Ing. 

Brychta (dotace od obcí); 

- změna v plánu práce: výborová schůze s výdejem podzimního léčiva se přesouvá ze čtvrtka 20. 9. na pátek 

21. 9. 2018, 

- náhrady důvěrníkům a dotace za aerosol 2016 se budou vyplácet na VS 12. 7. 2018, 

pošta: - na KrÚ Pardubického kraje odeslány 2 žádosti o dotaci programu „Vzdělávání, výchova a osvěta 

v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2018; podle předběžného sdělení RNDr. Vrány 

jsou formálně pořádku a měly by být vykryty úměrně dle finančních možností programu, 

- o dotaci na krajské kolo Zlaté včely požádána Obec Lubná, OO ČSV Svitavy a ČSOB, a.s., 

- v rámci akce Stromy svobody rezervovala Nadace partnerství pro ZO darem lípu srdčitou (věk 7 let, 

obvod kmínku 12-14 cm, výška cca 3,5 m, hodnota 1.500 Kč) od společnosti Arboeko; výsadba bude 

provedena v týdnu od 20. do 28. 10. 2018 na pozemku p.č. 56/2 k.ú. Makov (LV 10001) za účasti Obce 

Makov a ZŠ Makov; koordinace projektu - př. Brokeš, př. Horák a včelaři obvodu Makov (důvěrník př. 

Krýda); zájemci o zakoupení dalších lipek těchto parametrů si je mohou objednávat na 

http://www.stromysvobody.cz/Formulare/Formular-objednavky.aspx; 

- Město Litomyšl připravuje výsadbu lip srdčitých v uvedeném týdnu u MŠ na Lidické v Litomyšli, kde by 

se ZO zúčastnila jako spoluorganizátor; koordinace projektu - př. Ing. Petr, př. Horák, př. Ing. Drábek. 

- obou těchto výsadeb by se měl zúčastnit VKM Sebranice (vedoucí př. Křivka) a také bychom měli zajistit 

nějaký „kulturní program“ - hledá se někdo ochotný pomoci! 

- doručen zápis z předsednictva OO ze dne 8. 2. 2018, 

- v rámci zakládání stanovišť včelstev do programu QGIS byla na ČMSCH, a.s., nahlášena upřesněná 

parcelní čísla; ZO tak má u jednatele k dispozici interaktivní grafickou evidenci, využitelnou např. pro 

výběr nových stanovišť nebo pro řešení problémů se zdravotním stavem včelstev; o využití dat členskou 

základnou se jedná; prozatím mají včelaři k dispozici Veřejný registr půdy LPIS 

(http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny2/plpis/) a údaje o počtu včelstev na km2 dle katastrálních 

území (https://colosscz.webnode.cz/hustota-zavceleni/) - podrobnosti viz příloha, 

- obdrželi jsme nabídku schůzování v hotelu Zlatá Hvězda - projedná výbor ZO, 

- byla uzavřena smlouva o dotaci s Obcí Osík - 4.000 Kč, 

- od RV Praha jsme po změně pokladní obdrželi nový registrační list ZO, 

- byla uzavřena smlouva o dotaci s Obcí Morašice - 4.000 Kč, 

- byla uzavřena darovací smlouva s panem Zdeňkem Jílkem ze Sebranic - 3.000 Kč (Zlatá včela), 

- byla odeslána objednávka sklenic a víček Ing. Petru Sedláčkovi do Třeboně, 

- byla uzavřena smlouva o dotaci s Obcí Cerekvice n/L - 2.000 Kč, 

 

3. Různé 

- př. Křivka (605 422 768, krivkapc@seznam.cz, Sebranice 256) informoval o přípravách soutěže Zlatá 

včela v sobotu 14. 4. 2018: testy - př. Tomšíček + Vopálka, botanika - paní Kopecká, pomůcky - př. Bis + 

Karlík, praxe - př. Ing. Pavlišová, mikroskopování - př. Brokeš + Doseděl, model včely - př. Brokeš; 
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příprava v pátek od 15 hod. v ZŠ Sebranice, hledá se diskžokej pro odpolední zábavný program, přihlášeno 

6 VKM (50 dětí), celkem se zúčastní asi 70 osob, 

- př. Doseděl - výsledky rozboru zimní měli na varroázu: odevzdáno 304 vzorků od 2952 včelstev (loni 318 

vzorků od 3215 včelstev), 137 pozitivních stanovišť = 45 % (loni 224 pozitivních stanovišť = 70 %), 1508 

pozitivních včelstev = 51 % (loni 2409 pozitivních včelstev = 75 %): 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

28 3 7 9 22 50 8 41 26 25 13

173 37  51 70 108 401 41 189 197 124 50

187 85  64 89 158 223 47 199 194 224 137

1893 838 1126 1614 2347 430 2129 2212 2409 1508

Stanoviště s Ø více než 3 roztoči/včelstvo

Včelstva s Ø více než 3 roztoči/včelstvo

Pozitivní stanoviště

Pozitivní včelstva  
- př. Vopálka - výsledky měli nejsou tak dobré, jak bylo možno očekávat podle úspěšnosti Gabonu; zpráva 

inventární komise není přehledná ani kompletní; 

- př. Tomšíček (Desná 109, 737 003 006, tomsicek@lit.cz) - zájezd na TECHAGRO v neděli 8. 4. dosud 

není naplněn, jednatel ho nabídne zástupcům okolních ZO. 

 

4. Přednáška  
Ing. František Texl z Vranova nad Dyjí na téma „Apimondie Turecko a včelaření v Evropě“ 

 

Zapsal: př. Ing. Jindřich PETR  

 

Zápis ověřili: př. Josef Horák 

 

 př. Josef Tesárek 
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