Včelařský zpravodaj
pro členy ZO ČSV Chraštice o.s. 11/2013
Zápis ze členské schůze ZO ČSV Chraštice o.s. dne 16.11.2013
v restauraci v Zalužanech:
Přítomni: př. Křesina, Hrkal, Bárta, Čechová, Konta, Kott,
Kotápiš, Machovec, Majer, Novák, Šlapák, Tater, Weinfurter, nečlen p. Pivoňková
Omluveni: Benda, Faktor, Choura, Křesinová, Krušina, Pohnětal
Zahájení:
- všem přítomným poděkování, že přišli na narychlo svolanou schůzi v tak
hojném počtu
- informace o závažných změnách na RV ČSV – dosavadní republikový výbor
končí, členové buď rezignovali nebo byli odvoláni. Nový RV bude
ustanoven v lednu 2014
- poděkování a předání diplomu a dárku (ochr. pomůcky – včelařské kukly)
jubilantovi letošního roku př. Evženu Novákovi (75).

- členská základna odsouhlasila další odměňování zasloužilých členů
organizace u příležitosti jejich životních jubileí
- nabídka svazových sklenic na med – možnost u př. Kotápiše
Informace:
- o soutěži Český med – akce VÚV Dol je nyní nově celoroční, kdy se
mohou posílat vzorky medu na rozbor.
- o CIS – centrální informační službě, kterou již léta zavádí RV ČSV.
Pro obsluhu bude potřeba proškolení některých členů. Předběžně
projednáno s př. V. Bendou. Do budoucna se uvažuje totiž o vedení a
komunikaci ve svazu pouze v elektronické podobě. Zatím ještě přetrvává
komunikace papírová.
- „Odborné včelařské překlady 1,2/2013“ je možné zapůjčit ke studiu
Zasílány na adresu př. Čechové.
- o přednášce J. Rotbauera z Apicentra Protivín v ZŠ Chraštice, kterou
pro žáky 6.-9. tříd uspořádala naše organizace celkem s úspěchem
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Dotace D1 a členské příspěvky:
- dle výpočtu vyplacena dotace D1
- vybrány členské příspěvky na člena a za včelstva
Omluvení členové se pro dotace a zaplacení příspěvků dostavili k pokladníkovi
během víkendu.
Úkoly: uspořádání výroční členské schůze dne 1.2.2014 opět v hezkém prostředí
nově zařízené restauraci v Zalužanech
v Zalužanech ve 13 hodin. Z programu:
- vybrání vzorků měli na rozbor!
- informace o dění
- odměna jubilantům roku 2014
- Ve 14 hodin odborná přednáška př. V. Hocha – učitele včelařství.
Informace ze schůze OO ČSV Příbram ze dne 20.11.2013:
► na RV ČSV dochází ke změnám, dosavadní republikový výbor bude pracovat
do konce roku, v lednu bude volen nový včetně nového předsedy. Do výběrového
řízení je možné podávat přihlášky. Předseda RV ČSV je funkce placená.
►odevzdány podepsané archy dotace D1 a sumáře členských příspěvků za naši ZO
a evidenční listy s opravami
►důrazné upozornění od SVS o odevzdání měli na rozbory do 15.2.2014
s náležitým vyplněním všech údajů v tabulce!
►rozdány dotace D1 organizacím, které nemají účet jako my. Díky účtu máme již
toto vyřízené.
►ZO ČSV Chraštice o.s. obdržela dotaci na léčení aerosolem Kč 1.650,►Pozor!
členovi ZO ČSV Nový Knín uhynulo všech osm včelstev následkem otravy
neznámou látkou. Protože zástupce SVS si vzorky na rozbor vzal, ale do zápisu
toto nebylo uvedeno, nemá tento člen nárok na odškodnění, přestože byla
informována policie, zemědělská organizace i veterina. Zástupce ZO Nový Knín
byl odkázán informovat se na RV ČSV u p. Machové. Náhrada ze svépomocného
fondu asi nebude možná. Toto bylo členy schůze kritizováno.

Dne 23.11.2013 zapsala Čechová M., pokladník/komunikace
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