Zápis ze včelařského aktivu ČSV v Písku s účastí zástupců ZO ČSV v Písku
dne 22. října 2011

Př. Kozák zahájil schůzi včelařského aktivu ČSV v Písku, za inspektorát SVS přivítal
MVDr Mikešovou a MVDr Vaněčkovou a za RV ČSV přítele Brucklera.
MVDr Mikešová seznámila přítomné s nákazovou situací na okres Písek a
v Jihočeském kraji. Okres Písek je v současné době bez ohnisek moru včelího plodu, ale na
několika místech zasahují ochranná pásma z okresu Č. Budějovice a Strakonice.
Dále MVDr Mikešová seznámila přítomné s platnými veterinárními předpisy pro chov matek,
kočování a přesuny včelstev. Zdůraznila,že při každém přesunu je nutné informovat
příslušnou ZO ČSV a okresní pracoviště státní veterinární správy. Zvláště Základní
organizace by měly mít přehled o rozmístnění a přesunech včelstev jednotlivých včelařů.
Přítel Kučera upozornil na některé rozpory ve veterinárních předpisech. Přítel
Bruckler slíbil, že na nejbližším jednání se státní veterinární správou na tyto případy upozorní.
Přítel Kučera upozornil, je zapotřebí dodržovat správnou metodiku ošetřování včelstev proti
varroaze s tím, že má řadu poznatků o tom, že napadení včelstev roztoči je v letošním roce
masivní, upozornil na zákonnou povinnost vést evidenci léčiv na varroázu.
Přítel Herink krátce informoval o krajském aktivu ČSV v Borku u Č. Budějovic.
Konstatoval, že z okresu Písek byla jedna z nejslabších účastí, upozornil na nejčastější chyby
při vyplňování žádostí o dotace D. 1.
Přítel Rotbauer informoval přítomné o stavu prací na webových stránkách okresní
organizace ČSV v Písku. Vyzval všechny zástupce ZO, aby urychleně dodali podklady o
historii, ale i současnosti jejich organizací. Zdůraznil nutnost internetového kontaktu ZO a o
možnostech lepší informovanosti a že internet je také důležitou součástí vlastní presentace
každé ZO ČSV. Na místě proběhlo pomocí připravené videoprojekce všeobecné seznámení s
úrovní příspěvků jednotlivých ZO ČSV.
Někteří včelaři, se domnívají, že je internet zbytečný, že je třeba více číst Včelařství,
mnozí ani neví, o čem se tam píše. Nejasnosti byly objasněny s tím, že mladá generace
včelařů již málo čte i knihy, nic se neskladuje, protože vše je na internetu. V současné době je
velice nutné nějak překlenout mnohaletý výpadek vedení kronik u ZO a vše, co se dosud z
historie zachovalo uveřejnit na internetu.
Přítel Bruckler informoval o záměrech ČSV po sjezdu v roce 2010, zdůraznil ochotu
ČSV spolupracovat se všemi subjekty, které jsou ochotny zlepšovat podmínky pro včelaře.
Konstatoval, že ČSV se nedaří plnit závazek lepší internetové komunikace a přívětivějších
webových stránek pro komunikaci napříč všech úrovní ČSV.

zapsal Ing. Herink

