Zápis z výroční schůze ZO ČSV Nové Město na Moravě

Datum: . 4. 3. 2018
Čas: 10:00
Místo: KD NMNM
Účast vedení: př. Miroslav Glier – jednatel ZO
př. Pavel Liška – zdravotník ZO
př. Jiří Zavřel – za kontrolní komisi ZO
př. Josef Skalník – mandátní výbor
př. Vratislav Kříž – mandátní výbor
př. Zdeněk Tatíček
Průběh jednání:
1)
Př. Jiří Zavřel přivítal členy ZO a zahájil výroční schůzi.
2)
Volba mandátové komise: Vratislav Kříž a Josef Skalník, zapisovatele: Pavel Štempel a
ověřovatele zápisu Zdeněk Tatíček
3)
Př. Jiří Zavřel vyjádřil radost, že letos není důvod vzpomínat minutou ticha za naše zemřelé
členy
4)
Zpráva jednatele př. Miroslava Gliera o stavu našeho spolku a uskutečněných akcí:
- Poděkování za práci funkcionářům a důvěrníkům
- Přednášková činnost v roce 2017, poslední přednáška na jaře letošního roku 18. 3. v 9:00
ukázka medové masáže a apiterapie, předvádět masáž bude předsedkyně České
apiterapeutické společnosti paní Gabriela Hiklová
- Úspěšné akce prezentace spolku v roce 2017 pro obce NMNM, Sněžné a Řečice
- Včelařský zájezd ZO do Dačic výrobci plastových úlů, rámečků a ostatních pomůcek pro
chovatele včel. Fotky ze zájezdu jsou na spolkovém webu. V arboretu při kroužku dobře slouží
plastový úl poskytnutý výrobcem p. Pokorným z Dačic.
- Zpracování žádostí 1D byly přijaty do první středy v září, aktuální nalezení žádostí v časopisu
Včelařství.
- Nově už nebude příjmán členský příspěvek ZO formou sklenice medu, ale bude 150 Kč za
členství na člena, bude strháván při výplatě dotací 1D. Ti co nepožadují dotace 1D pošlou
částku za léčení, členský příspěvek ČSV a základní organizace na účet nepozději do října.
- Pochvala za včas odevzdané vzorky zimní měli v řádně popsaných kelímcích.
- 14 včelařů mělo pozitivní nálezy (více jak 3 brouci). Ti budou provádět jarní přeléčení
komisionélně do 15.4.
- Každou středu, mezi 14 až 15 hodinou si včelaři mohou půjčit ve včelárně včelařské časopisy,
překlady, literaturu a CD
- Letos nás čeká účast na Setkání rodáků Řečice, Medobraní na Harusáku, ukázka včelaření
pro školu ve Slavkovicích a v Nové Vsi, ukázka medobraní pro tábor v Podolí, Novoměstské
slavnosti medu, Slavnosti medu a vína, výstava vůně medu.
- Včelařské kroužky navštěvovalo v loňském roce 32 dětí
- Informace o akcích a dění v ZO jsou uvedeny na www.csvnmnm.cz
- Hospodaření spolku za rok 2017 nebylo ztrátové, zisk 64388,40
5)
Jiří Zavřel přečetl zprávu o kontrole hospodaření ZO ČSV Nové Město na Moravě z. s. za rok
2017: K 31. 12. 2017 vlastní ZO ČSV NMNM evidovaný hmotný majetek: tiskárna + kopírka
15 730,- nootebook cca 4 000,- Mikroskop 2 235,V pokladně byla hotovost 16 148,- na účtu ZO byl stav 321 213,11,- a ZO nemá žádné
neuhrazené závazky a pohledávky.
6)
Výsadba včelařsky významných stromů k zlepšení včelí pastvy od Př. Tatíčka, př. Zdražila, př.
Kalába, př. Gliera, př. Hejduka, př. Kocandy Josefa. Celkem 745 listnatých stromů, 1450
jehličnanů, 62 ovocných stromů a 49 keřů.
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7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Pavel Liška přednesl zprávu o zdravotním stavu včelstev
Informace k nové vyhlášce 18/2018 (úhyn více než 25% včelstev, nebo více než 10 roztočů
na včelstvo hlásit veterině)
Informace o možnosti zakoupení formidolu za 30% cenu
Nákazová situace včelstev v oblasti
Miroslav Rolínek přednes informace o přípravě pořádaní včelařského zájezdu: 14. 7.
přednáška u Fr. Plachého v Žarošicích, následuje oběd, exkurze v bylinkovém ráji Sonentor
v Čejkovicích a návštěva Templářských sklepů v Čejkovicích.
Stanoviště včelstev se už k únorovému datu hlásit nebudou – propojení zemědělců s databází
Hradištko pod Medníkem
Doporučená aktuální cena medu: 140 Kč/kg
V roce 2019/20 je navrženo celoplošné vyšetření na MPV, který by zaplatil Kraj
Výroční schůze se zúčastnilo 72 členů ze 169 členů ZO
Mandátní výbor bere na vědomí zprávu o činnosti spolku v uplynulém roce jednatele, zprávu o
kontrole hospodaření ZO a zprávu zdravotníka ZO.

Zapsal: Pavel Štempel, 7. 3. 2018
Ověřil: Zdeněk Tatíček
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