
Z á p i s 
 

ze zasedání členů výboru ZO ČSV Újezd, konané dne 12. dubna 2017 v Újezdě. 

 

Přítomni: Pavel Machů, předseda ZO, Radek Hlavička, místopředseda, Jan Můčka, jednatel, 

Jan Šafařík, člen výboru, Petr Hlavica, kulturní referent a důvěrník, Josef Velísek, zdravotní 

referent a důvěrník, Josef Polčák, důvěrník, Antonín Novosád, důvěrník.  

Omluvena: Jarmila Machalíčková, pokladní. 

 

Schůzi zahájil předseda př. Machů a navrhl program:  
 

  Vyhodnocení akademie – diskuze  

  Stav zřizování včelařského kroužku 

  Přeléčení včelstev, u kterých bylo zjištěno větší množství varroazy 

  Dotace 

  Stav opravy domu ve Vysokém Poli 

  Příspěvek členům, kteří se zúčastnili akademie 

  Zajištění podpisů plné moci pro refundaci faktury za vyšetření MVP 
 

Hodnocení akademie bylo poměrně kritické (posezení v sále univerzity). Kvalita přednášek a 

organizace byla hodnocena pozitivně.  

Členové vzali na vědomí, že kroužek, do kterého se přihlásili žáci jak ze ZŠ Újezd, tak 

z Vysokého Pole a Drnovic, ze Slopného a Sehradic, zahájí svou činnost v pátek 21.04.2017. 

Bylo rozhodnuto, že bude na příští schůzi jmenován vedoucí, kterému budou ostatní včelaři 

pomáhat. Návrh konkrétní nepadl. Věc zůstala otevřená. 

Přeléčení včelstev napadených varroazou – pokud se neuskutečnilo v únoru a březnu, je nyní 

nevhodné, až po vytočení medu. 

Dotace od obecního úřadu v Loučce, Vysokém Poli a Drnovicích – s předsedy obcí budou 

jednat důvěrníci.  

Dřevěnice ve Vysokém Poli – je státní dotace na letošní rok, bude se upravovat interiér. 

Příspěvek členům účastníkům akademie – odhlasováno, že člen zaplatí 100,-- Kč a zbývající 

200,-- Kč přispěje ze svých prostředků svaz. Př. Machalíčková zašle jednateli seznam těch 

včelařů členů svazu, kteří nemají včely a kteří dosud nezaplatili členský příspěvek ve výši 

216,-- Kč.  

Bylo dohodnuto, že příští schůze bude ve středu 3. května 2017 v 18.30 hodin. Důvěrníci 

zjistí stav včelstev k 01.05.2017 a plán navýšení počtu včelstev u jednotlivých včelařů, aby 

nedošlo k problému, který byl v roce 2016, kdy skutečný stav svých včelstev členové 

oznámili jednateli až se žádostí o dotaci 1 D, což bylo pozdě na objednávání léčiva pro 

podzimní léčení. 

Byl předložen seznam členů, kterým byla včelstva vyšetřena na MVP s tím, že důvěrníci co 

nejdříve zajistí podpisy členů na plnou moc, která je nedílnou součástí žádosti o refundaci 

faktury za vyšetření vzorků měli na MVP.  

Dále bylo oznámeno, že je objednán autobus na pouť včelařů a konzumentů medu na Svatý 

Hostýn v neděli 21.05.2017. Je škoda, že se naši členové neúčastní programu, který je 

připraven na sobotu odpoledne a v neděli odpoledne. Řešení pozdějšího odjezdu autobusu 

domů asi nebude možné. 

Volné návrhy: Byla doporučena služba svazu členům, co se týká výměny vosku za 

mezistěny, společný nákup krystalového cukru pro krmení včel na zimu a společný nákup 

sklenic na med.  

 

Zápis provedl: Jan Můčka, jednatel 

 

   

 

 


