Zápis ze schůze výboru okresní organizace Českého svazu včelařů
v Písku s účastí zástupců ZO okresu Písek
ze dne 9. čevence 2013
konané v restauraci Olympie v Písku od 18.00 hod

Přítomni: př. Kozák, Herink, Zábranský, Rotbauer, Kučera, Sláma, Macháček, Košatka.
Omluveni: př. Zábranský.
Přítel Kozák zahájil schůzi, a předal slovo příteli Herinkovi, který konstatoval, že dosud
nemá kompletní údaje o vyzimovaných včelstev z jednotlivých ZO. Proto navrhl tento bod
přesunout na příští schůzi. Přítel Herink připomněl, že ani objednávky léčiv na období
podzim 2013 nejsou bohužel od všech ZO ČSV okresu Písek k dispozici. Opakuje se situace
z loňského roku, kdy nakonec léčivo bylo distribuováno nadvakrát a v poslední moment.
Přítel Kučera vypracuje zásady objednávek léčiva se kterými seznámí všechny zdravotní
referenty ZO ČSV okresu Písek. Stanoví závazné termíny uzávěrky objednávek léčiv tak, aby
bylo možné zajistit jejich včasnou dodávku.
Dále přítel Kučera seznámil přítomné s nákazovou situací v okrese Písek a Jihočeském
kraji, upozornil na nutnost řádného léčení varroazy, kdy řada včelařských odborníků
poukazuje na možnost kulminace výskytu varroazy provázenou vysokými úhyny včelstev.
Mor včelího plodu podle nejnovějších rozborů nebyl zachycen a okres Písek je tedy bez
jediného ohniska. Přítel Kučera doporučuje opatrnost při přesunu včelstev a varuje před
nákupy oddělků neznámého původu. Státní veterinární správa nedoporučuje z těchto
důvodů nákup oddělků mimo okres, zejména z toho důvodu, že v Jihočeském kraji, kromě
okresu Tábor je mor včelího plodu hojně rozšířen.
Předseda ZO Orlík přítel Fořt seznámil přítomné s činností a personálním obsazením Výboru
ZO. Konstatoval úbytek včelstev ke kterému došlo po úmrtí přítele Slavíka.
Přítel Rotbauer připomněl možnost nejen sledování, ale i využívání webových stránek
okresní organizace www.csvoopisek.cz a nutnost připravit všechny ZO okresu Písek pro
elektronickou komunikaci mezi jednotlivými organizacemi i s nadřízenými orgány ČSV,
zejména z úsporných finančních důvodů. Na těchto webových stránkách budou s
dostatečným předstihem také zveřejněny nové informace .
Na závěr přítel Macháček oznámil rezignaci na svoji práci ve výboru okresní organizaci
ČSV okresu Písek z vážných rodinných důvodů.
V Písku 11. 5. 2013
Zapsal :

Ing. Jaroslav HERINK
jednatel OO ČSV Písek

