Zápis ze schůze okresní organizace ČSV v Písku za účasti
zástupců ZO ČSV okresu Písek.
dne 19. března 2011

Přítomni: př. Kozák, Havlín, Herink, Zábranský, Rotbauer, Sláma, Macháček, Bican, Lukáš,
Pícha
Omluven: Šimko, Neomluven: Košatka.
Předseda přítel Kozák zahájil schůzi, přivítal hosty, MVDr. Janouchovou a MVDr.
Krabce.
Ing. Herink seznámil přítomné výsledky rozborů na Varolu podle jednotlivých
základních organizací na okrese Písek. MVDr. Janouchová konstatovala, že proti loňskému
roku se nákazová situace mírně zhoršila a upozornila na rozšiřující se nešvar, kdy řada ZO
nedbale vyplňuje protokoly o odběru měli, mnohdy chybí identifikační číslo včelaře rovněž
číslo stanoviště.Proto MVDr. Janouchová apeluje na všechny členy výboru ZO, aby této
problematice věnovali zvýšenou pozornost, bez řádné evidence není možné provádět cílené
léčení včelstev. Bylo konstatováno, že všichni mají dostatek lečiva k uskutečnění léčebných
zákroků.
Dalším problémem jsou včelaři, kteří neodevzdali měl k rozboru. Jednotlivé ZO pošlo nedéle
do 31. března 2011 zdůvodnění proč k této situaci došlo a jaké kroky podniknou, aby se tato
situace neopakovala v příštím roce. Zdůvodnění pošlou na moji adresu Ing. Jaroslav Herink
Na Ryšavce 202 397 01 Písek nebo na adresu mailovou jaroslavherink@klikni.cz , po
sumarizaci bude vše posláno na státní veterinární správu ČR okresu Písek.
Na počátku roku 2011 bylo v okrese Písek 657 včelařů, kteří na 702 stanovištích
ošetřovali 7.591 včelstev.329 včelstev na 48 stanovištích mělo ve spadu více než 3 roztoče,
358 včelstev na302 stanovištích méně než 3 roztoče a 3497 včelstev na 352 stanovištích bylo
negativní.
Dále následovala přednáška MVDr. Krabce o tlumení včelích nákaz. MVDr. Krabec
podrobně probral problematiku léčení varoazy a seznámil přítomné s problematikou nákazy
„mor včelího plodu“se způsoby likvidace jeho ohnisek a se současně platnými veterinárními
předpisy.
V diskuzi požádal přítel Rotbauer přítomné o lepší spolupráci při tvorbě webových stránek
okresní organizace v Písku, řada organizací ještě neposkytla žádné údaje některé základní
organizace poskytly údaje neúplné.Proto žádá o urychlené poskytnutí relevantních informací
nejdéle do 10. dubna 2011 na adresu Josef Rotbauer Husova 319 398 11 Protivín nebo na
mailovou adresu jo.rot@seznam.cz
Nakonec připomínám oběžník č. 1 o změnách v názvu organizací ČSV a nutnost změny
razítek organizací tak, aby razítka byla v souladu s těmito změnami.
zapsal Ing. Jaroslav Herink

