
Zápis z okresní konference Českého svazu včelařů v Písku     

dne 18. dubna 2015, konané v restauraci Olympie. 

 

1) Zahájení konference 

 Přítel Rotbauer zahájil konferenci ČSV v Písku. Přivítal všechny přítomné, jmenovitě 

hosty konference. Vzpomněl na zesnulé včelaře Okresní organizace ČSV a členy okresního 

výboru. Všichni zesnulí byly uctěni minutou ticha.  Z rozhodnutí výboru okresní organizace 

bude přítel Rotbauer provázet celou konferenci. Konstatoval, že na konferenci se dostavili 

zástupci 17 základních organizací.  Svoje zástupce nevyslaly základní organizace Chyšky a 

Čimelice. Přítel Rotbauer konstatoval, že konference je usnášeníschopná. Prezenční listiny 

všech zúčastněných jsou přílohou toho zápisu. 

2) Podle stanov proběhla volba pracovního předsednictva konference ve složení Ing. 

Herink ( zapisovatel ), př. Rotbauer ( řídící konference ), př. Mgr. Neumanová (ověřovatel 

zápisu ). 

3) Dále byl schválen tento program konference: 

1)       Zahájení 
2)       Volba pracovního předsednictva 
3)       Schválení programu okresní konference 
4)       Ocenění zasloužilých včelařů 

5)       Volba komisí 

6)       Zpráva místopředsedy, jednatele, pokladníka a ORK 

7)       Oběd 

8)       Diskuse 

9)       Volba členů okresního výboru 

10)  Volba delegátů na X. sjezd ČSV o.s.  

11)  Volba do vyšších svazových orgánů 

12)  Přestávka 

13)  Návrh usnesení 

14)      Závěr   
 

4) Jako další  bod programu bylo předání ocenění zasloužilým včelařům. 

Vyznamenaným včelařům př. Herinkovi, Kučerovi a Rotbauerovi bylo předáno ocenění 

„Vzorný včelař“. Příteli Fořtovi a Lukášovi bylo předáno ocenění ze celoživotní práci v ČSV. Př. 

Fořt byl jmenován čestným členem OV s hlasem poradním. 



 

 

5) volba komisí 

 Volba volební komise: byli navrženi : př. Dvořák Jiří, Košatková Anna, Mgr. Vachtová 

Soňa. Protože se přítel Dvořák omluvil byly zvoleny pouze Košatková Anna a Mgr. Vachtová 

Soňa. Bylo odhlasováno, že volební komise bude pracovat jako dvoučlenná.     

 Jako další byla navržena komise mandátová ve složení př. Hronek Pavel, Kučera 

Jaromír a Procházka Pavel. Všichni jmenovaní byli zvoleni jednomyslně. 

 Jako o poslední byla schválena komise návrhová. Byli navrženi př. Hrudka, př. Koštel 

a př. Olžbutová. Rovněž nepřítomný přítel Koštel byl omluven a byli tedy zvoleni př. Hrudka a 

př. Olžbutová. Bylo odhlasováno, že i tato komise bude pracovat jako dvoučlenná.  

 

6) Dalším bodem bylo přednesení zprávy místopředsedy, jednatele, pokladníka, 

referenta pro zdraví včel a předsedy revizní komise. Všechny zmíněné zprávy jsou přílohou 

tohoto zápisu. 

 

7) byla vyhlášena polední přestávka na oběd - oběd byl hrazený z prostředků OO ČSV, 

ostatní občerstvení si každý účastník hradil sám. 

 

8) V diskusi vystoupil př. MVDr. Zahrádka s požadavkem, aby ZO mohly v CISU nahlížet 

na rozmístění stanovišť včelstev v nejbližším okolí a to i za hranice okresu. Dále navrhoval, 

aby všichni noví funkcionáři výborů ZO byli o tom, jaká práva a povinnosti se jich týkají při 

jejich činnosti. Rovněž zlepšení spolupráce se státní veterinární službou by přineslo ulehčení 

práce. Přítel JUDr. Brückler slíbil, že se bude těmito návrhy zabývat. Sdělil, že se připravuje 

publikace „Rukověť funkcionáře a Rukověť včelaře“ kde budou přehledně popsány všechny 

úkony a povinnosti vztahujícími se k těmto činnostem 

 Jako další se do diskuze přihlásil př. Michal Stropnický. Seznámil přítomné s nálezem 

spor MVP na bernarticku s tím , že o dalším vývoji situace bude informovat výbor okresní 

organizace ČSV.                         

 Dalším diskutujícím byl př. Jaromír Kučera, který připomněl odevzdat záznamy o 

jarním léčení včelstev do konce května, celoroční záznamy do konce roku. 

 Jako další se do diskuze přihlásil př. Ing. Jan Horký. Jeho obsáhlý příspěvek je přiložen 

k zápisu, elektronicky jej přítel Ing. Horký neposkytl. Na jeho příspěvek mu odpověděl př. 

JUDr. Brückler, současný předseda ČSV. Seznámil přítomné se způsobem administrace dotací 

a strukturou výdajů ČSV. 

 Jako další se do diskuse přihlásil př. Sláma, který navrhl, aby př. Rotbauer 

zorganizoval volbu nového předsednictva výboru okresní organizace a revizní komise. Toto 

bylo odhlasováno, př.Rotbauer tento úkol přijal. Poděkoval starému výboru okresní 

organizace za práci v minulém volebním období. 

 V dalším diskusním příspěvku MVDr. Janouchová přítomné seznámila s výskytem spor 

MVP na bernarticku a připomněla povinnost vést záznamy o léčení včelstev podle 



jednotlivých stanovišť. Na dotaz o přesunu včelstev pana Vlastimila Mládka sdělila, že 

přestěhoval včelstva někam na strakonicko. K řešení situace by potřebovala nějaký impulz. 

 Jako poslední se do diskuze přihlásil př. Zdeněk Fořt, který připomněl důležitost práce 

s mladými a začínajícími včelaři. Dále poděkoval členům výboru za dlouhodobou spolupráci 

s výborem ZO ČSV Orlík nad Vltavou. 

 

9) Volba nového předsednictva výboru okresní organizace a revizní komise. 

 Přítel Rotbauer seznámil přítomné s charakteristikou jednotlivých kandidátů do 

nového výboru okresní organizace ČSV  a revizní komise. Na návrh pracovního předsednictva 

byla navržena tajná volba, která byla odhlasována pro 24 kandidátů, proti 3 kandidáti, 1 

kandidát se hlasování zdržel. 

Po provedené volbě volební komise oznámila výsledky voleb. Všichni navrhovaní kandidáti 

byli zvoleni nadpoloviční většinou delegátů. Počet získaných hlasů jednotlivých kandidátů je 

uveden v příloze tohoto zápisu. Nejmenší počet hlasů zvoleného kandidáta byl 26 hlasů 

delegátů z možného počtu 28. 

 

10) Volba delegátů - vycházela  z hlasování o dvou navržených kandidátech. Jednomyslně 

byli zvoleni Př. Sláma Pavel a JUDr Karel Brückler. Jako náhradník na X. sjezd ČSV byl zvolen 

kandidát, který bude zvolený jednatelem OV ČSV v Písku. 

 

11) Volba do vyšších svazových orgánů 

Všichni delegáti schválili návrh na kandidáty do vyšších svazových funkcí př. JUDr Karla 

Brücklera s doporučením jeho ZO Albrechtice nad Vltavou i OV v Písku za předsedu ČSV o.s. a 

př. Pavla Slámu do RV ČSV. 

 

12) Přestávka - sčítají se hlasy po volbách, pracuje volební komise, přestávka 15 min. 

 

13) Návrh na usnesení  

 Po té byli všichni seznámeni s Návrhem na usnesení, které přednesla za návrhovou 

komisi př. Olžbutová. Návrh byl doplněn v průběhu jednání ještě o připomínky a návrhy z 

diskuse, čistopis Usnesení z konference byl schválen jednomyslně všemi přítomnými 

delegáty. Usnesení z okresní konference bude zveřejněno na www.csvoopisek.cz 

 

14) Závěr 

 O provedení vyhodnocení průběhu konference byl požádán předseda ČSV o.s. JUDr 

Karel Brückler, který  průběh konference vyhodnotil velmi kladně a popřál všem přítomným 

účastníkům konference mnoho zdraví a zdaru ve včelařství.  

Po té př. Rotbauer konferenci OO ČSV o.s. v Písku ukončil. 

 

 

V Písku 18. dubna 2015                                                                            zapsal Herink 


