Zápis
z výroční členské schůze ZO ČSV z.s. Chraštice konané dne 11.2.2017
ve 13 hodin v jídelně MŠ Zalužany
Dle navrženého programu schváleného výborem ZO ČSV z.s. Chraštice
probíhala výroční členská schůze následovně:

1. Všichni členové dle prezenční listiny se dostavili včas a předali
požadované vzorky měli k odeslání do laboratoří KVS. Výbor poděkoval
za tuto skvělou kázeň. Omluven př. Faktor a př. Hruška. Vzorky měle
v pondělí odevzdá předseda př. Křesina.
2. Rekapitulace uplynulého roku – došlo k zápisu a zajištění registračního
listu spolku, všechna léčení proběhla dle požadavků KVS, byla pořízena
tiskárna, včelařské pomůcky jubilantům.
Minutou ticha účastníci uctili památku zemřelých členů - př. Zdeňka
Juna, př. Jiřího Tatera, př. Evžena Nováka.
Byli přivítáni noví členové – př. Jiří Běloch a př. Jiří Hruška.
Kompletní ročník časopisu Včelařství 2016 předán do Místní knihovny
Chraštice pí. Ing. Šprunglové.
3. Pokladník předložil rekapitulaci finančního roku 2016, pokladní kniha a
bankovní výpisy předloženy KRK ke schválení, po kontrole schváleno.
Poděkování všem obcím a ZS Zalužany za finanční dary.
Odsouhlasena odměna př. Křesinovi a př. Hrkalovi za provedené léčení
Kč 2.500,- celkem.
4. Ocenění jubilantům – předseda př. Křesina předal př. Krušinovi, př.
Kotápišovi, př. Šlapákové a př. Čechové poděkování za dosavadní práci a
publikace Včelařství u příležitosti jejich životních jubileí.
5. Př. Ing. Václav Benda vystoupil se zajímavou přednáškou o nových
postupech léčení včelstev, zprávou ze včelařského aktivu a informacemi o
možnostech dotací. Po dohodě vystřídá př. Kotta v KRK.
6. Zjištěna tři nenahlášená včelstva v Bukovanech. Kontakt na majitelku
bude předán MVDr. Koreckému dle předchozí dohody. Léčení tam není
prováděno.
7. Diskuze – přítomní vyzváni k návrhům o další práci spolku.
- návrh na pořízení refraktometru pro Bukovany a př. Ing. Bendu

- návrh na hromadné odeslání vzorků medu do VÚ Dol
- návrh na pořízení pětidílného filmu na DVD o včelaření
- návrh na uspořádání odborné přednášky při podzimní schůzi
specialistou na tlumení nákaz nebo odborníka na apiterapii
- proveden soupis požadavků na léčiva Formidol a Gabon. Dle tohoto
soupisu bude léčivo objednáno na OV ČSV.

Výroční členská schůze byla ukončena po diskuzi v 15 hodin.

Dne 11. 2. 2017 zápis ze schůze provedla Čechová M., pokladník/komunikace

