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Vážení  přátelé  ! 

Dovolte mi , abych  zhodnotil  práci  okresního  výboru  mezi  konferencemi  .  Krátce    se  nejprve  

zmíním  o  situaci  v Českém  svazu  včelařů  po  IX. sjezdu .  Na  něm  byl volen  předsedou Ing Josef  

Mandík. Ten  po  jednom  roce  rezignoval  na  svoji  funkci .  Nahradil  ho 14.1.2012  RNDr Václav  

Švamberk  . Na   zasedání    republikového  výboru  v  listopadu  2013  byl většinou  hlasů  odvolán  

z funkce.  Následující  volbou  v lednu  2014  byl  zvolen  současný  předseda  JUDr. Karel   Brückler  .  

V tomto  období  má  také Český   svaz   včelařů   již  třetího tajemníka  , novou  právničku a proběhlo  

několik  personálních  změn  na  sekretariátu. Věřím , že  současné  vedení  Českého  svazu včelařů je 

zárukou udržení  jednoty  svazu , správných  rozhodnutí  ,  zaručuje  dobrou  spolupráci  se  státními  

orgány  a  vládními  institucemi  vedoucím  k  zajišťování  legislativních  kroků  k  podpoře  včelařství .  

Přejme  si , aby  v  období  po  X. sjezdu  se  situace  jak  na  sekretariátu  tak  ve  vedení Českého  

svazu  včelařů  stabilizovala. 

Ani  situace  v  předsednictvu  okresního výboru  nebyla  jednoduchá .  V lednu 2012 jsem  byl  po  

rezignaci  přítele  Jaroslava  Havlína  z důvodu  nemoci  zvolen  místopředsedou  okresního  výboru  a  

zástupcem  okresu   Písek  v  republikovém  výboru  Českého  svazu  včelařů.  Při  následném  

zasedání  republikového  výboru jsem  byl  kooptován  do  této  funkce  . Po   všech  zasedáních  

republikového  výboru  jsem  předával    informace  z jednání   předsednictvu  okresního výboru . To  

je  zapsáno  v zápisech  z jednání  okresního  výboru a  uložené na  webových  stránkách  okresního  

výboru  ČSV  Písek  k veřejnému   nahlédnutí . V roce  2013  odstoupil  z  místa  předsedy revizní  

komise  přítel   Lukáš . Nahradil  ho  zvolený   přítel  Šimko. Dne  20.9.2014  zemřel   předseda  

okresního   výboru  přítel  Jaroslav   Kozák  .   Bylo   dohodnuto , že do  dnešní  okresní  konference  

bude  okresní  výbor  pracovat  ve  stávajícím  složení. 

Plány  práce , které byly každý rok  schvalovány   se  splnily  . Okresní   výbor  se pravidelně  scházel  

dle plánu  práce  včetně  schůzí  s účastí  členů  výborů  základních  organizací.  Ve   spolupráci   s 

 státní  veterinární  správou  byly zajištěny  odběry  a  vyšetření  vzorků  měli. Následně  se  

vyhodnocovaly  výsledky  a  členská  základna  byla na  základě  výsledků  vyzývána   k   nařízenému   

léčení  . Dle  požadavků   základních  organizací  zajištoval   přítel  Zábranský  dostatečné   množství  

léčiv.  Podařilo  se zorganizovat  osm  přednášek  na  řadu   témat  jako mor  včelího  plodu , nové  

směry ve  včelařství , ošetřování  včelstev  v průběhu  roku , chov  matek  a  tvorba  oddělků , biologie  

včely  medonosné a další .  Zatím   poslední  včelařský  aktiv  se  konal  25.6.2011 na  včelíně  přítele  

Havlína . Zúčastnilo  se  ho  kolem 150 lidí . Byly  zde viděny  ukázky  inseminace  včelích  matek  a  

jejich  chov  ,zakládání  matečníků , tvorba  oddělků  a ukázky  včelích  potřeb. Nad  rámec  plánu  

práce  se  konalo  v červnu  loňského  roku  školení  práce  v centrálním  informačním  systému  .  

Školení   provedl  současný  tajemník  českého  svazu  včelařů  Milan  Petrů . Chtěl  bych  ocenit  to , 

že v současné  době  všechny základní  organizace okresu  Písek  pracují  v tomto  informačním  

systému. Hlavní   zásluhu na  tom  má  svojí prací , přesvědčováním  a  upomínáním  zástupců  

základních  organizaci  přítel  Jaroslav  Herink . Všichni  máme  ale  jistě  ještě  co  zlepšovat. Je  na  

nás  všech ,  abychom  se naučili  práci  v centrálním  informačním  systému  využívat  pro základní  

organizace ,okresní  organizace i  pro  práci  sekretariátu.  Proběhly  dvě  výjezdní  zasedání  

okresního  výboru. První  v  roce 2012  v Protivíně na  pozvání  Apicentra  vzdělávání  Václava  Jakše a 



druhé v roce 2013 v základní  organizaci  Orlík nad Vltavou.  Členové  okresního  výboru  se  seznámili  

s prací  a  potřebami  základních  organizací.  To  také   činí  svou  přítomností  na  výročních  

členských  schůzích  jako  delegáti  okresního  výbor .   Na  začátku  volebního  období  okresního  

výboru  bylo  rozhodnuto  o  zřízení  webových  stránek  okresního  výboru  Českého  svazu  včelařů   

Písek .  Zařadili  jsme  se  do  řady jiných  okresních  organizací  , které  již  tyto stránky  mají  . Slouží  

k prezentaci  okresní  organizace ale  i  Vašich  základních  organizacích  před  včelařskou  i  ne 

včelařskou  veřejností. Na webových  stránkách  jsou  uloženy  dokumenty  okresního  výboru , 

informace  o  všech  organizacích  okresu   a  jejich  zástupcích ,  aktuální  informace  o  zdravotní  

situaci  v okrese Písek , inzerce  a  jiné  informace  o  včelařích  Písecka  .  Je  opět  na  nás  jak  je  

naplníme  informacemi  a  budeme  je  využívat  k propagaci  včelařství  v našem  regionu. Poděkování  

za  nelehkou  práci  při  tvorbě  webových   stránek  zaslouží  především   přítel  Josef   Rotbauer.       

Vážení  přátelé, 

děkuji  Vám  za  podporu  práce  okresního  výboru  a  přeji  Vám  do  dalších let  hodně  zdraví , 

včelařských  radostí   a  dobrého  pocitu  z dalšího  rozvoje  Českého  včelařství. 

Děkuji 

 

V Sepekově  9.4.2015                                                                                            Pavel  Sláma 

                                        

             


