
 

 

Zápis ze schůze  výboru okresní organizace Českého svazu včelařů 

v Písku  
ze dne 12. července  2012 

 

 

Přítomni: př. Kozák, Herink, Zábranský, Kučera, Sláma, Macháček. 

Omluveni: př. Rotbauer 

Neomluveni: př. Košatka, Šimko 

 

 Přítel Kozák přivítal všechny přítomné a zahájil schůzi. V úvodu omluvil nepřítomného př. 

Rotbauera a  seznámil přítomné s jeho příspěvkem, který dodal po internetu písemně.  

Stav webových stránek : 

 Nepřítomný př. Rotbauer dodal svůj příspěvek k tomuto bodu písemně, vyjadřuje v něm 

nespokojenost s příspěvky od ostatních členů OV OO Písek a konstatuje, že po grafické a strukturální 

stránce jsou stránky dokončeny. / založeno písemně/. 

Poznatky z medné snůšky : 

 Přítomní členové výboru se shodli na názoru, že výnos nektarového medu byl  nižší a je velmi 

pravděpodobné, že medovicového medu bude málo nebo žádný vlivem  nepříznivého počasí, 

zejména pak častými přívalovými dešti. Výkupní cena medovicového medu podle telefonického 

dotazu na př. Rotbauera nebyla zatím vůbec stanovena. Při prodeji "ze dvora" je proto zapotřebí 

držet cenu medu  alespoň na stech korunách za kilogram květového medu. 

Dodávky léčiva.  

 Přítel Zábranský informoval, že Gabon bude dodán 13. července a bude ihned distribuován, 

tak ,aby mohl být ihned nasazen. Pokud se týká Varidolu bude distribuován v pozdějším  termínu, 

zatím nebyl dodán z důvodu opožděné realizace objednávek u Výzk. úst. včelařského v Dole. 

Dále přítel Zábranský připomněl, že je nutno léčiva objednávat prostřednictvím okresní organizace 

ČSV, jinak není možné na ně čerpat dotace. ZO, které si léčiva objednají samostatně nemohou  dostat 

na léčiva dotace a zaplatí tak jejich plnou cenu. Je nutné objednávky léčiv podat včas a jejich množství 

musí odpovídat počtu včelstev chovaných na území  ZO. Přítel Herink učiní dotaz na Výzkumný ústav 

včelařství, kdy nejdéle je možné učinit objednávku léčiv, aby byla dodána včas a včas léčiva použít.  

 

Nákazová situace. 

 Přítel Kučera informoval,že nebylo v letošním roce vyhlášeno žádné nové ohnisko moru 

včelího plodu a pět starých ohnisek bylo zrušeno. 

 

Složení okresního výboru : 



 Výbor okresní organizace se zabýval  personální otázkou výboru, která vznikla rezignací 

předsedy revizní komise a úmrtím některých jeho členů. Uložil jednateli výboru příteli Jaroslavu 

Herinkovi, aby do příští schůze předložil návrh řešení této situace, tak, aby byla do konce roku 2012 

vyřešena. 

 

Další schůze bude 13. září 2012 

 

 

V Písku 12.7.2012 – zapsal :      Ing. Herink Jaroslav v.r. 

 

 

 


