Zápis ze schůze výboru okresní organizace Českého svazu včelařů
v Písku
ze dne 10. července 2014
konané v restauraci Olympie v Písku od 18.00 hod

Přítomni: př. Sláma, Zábranský, Kučera, Rotbauer, Šimko, Košatka, Vachtová, Neumanová,
Olžbutová.
Omluveni: př. Herink, Kozák

1)
Schůzi zahájil za nepřítomného předsedu místopředseda př. Sláma. Uvedl nepřítomnost
předsedy př. Kozáka ze zdravotních důvodů, které jsou patrně dlouhodobého charakteru.
2)
Podle svých poznatků a vyjádření ostatních včelařů je letos asi 50% medu květového, vývoj
počasí posledních dnů spíše nasvědčuje tomu, že medná snůška letos zřejmě se vší pravděpodobností
skončila, většina včelstev je oslabena letošním silným rojením.
3)
př. Vachtová seznámila přítomné se situací při zahájení výkupní sezony 2014. V období
březen - duben 2014 převzala provoz "Střediska služeb pro včelaře JČ regionu" ve Chvaleticích u
Protivína. Výkupní cena medu se zvýšila 2x, nejprve o +2 Kč, potom ještě o +10 Kč. I přesto je medu
vykoupeno málo, průměrně asi 1/3 obvyklého množství. Již asi 14 dní med nikdo nenabídl k výkupu.
4)
př. Sláma zopakoval závěry z posledního zasedání RV ČSV a uvedl, že získané podněty předá
na příštím zasedání RV.
5)
př. Kučera, Šimko a Sláma informovali o novém ohnisku MP v obvodu ZO ČSV Milevsko a
přijatých opatřeních. Prvotní podezření na příčinu zeslabení včelstva a podezření na MP ohlásil
chovatel sám, poté se do řešení problému zapojila vedle funkcionářů OO ČSV a ZO ČSV i pracovnice
SVS, územní pracoviště Písek. Je zpracován podrobný záměr likvidace všech včelstev, neboť
diagnostikovaných 6 včelstev přesahuje povolených 15% z celkového počtu včelstev na stanovišti,
která jsou podmínkou jen pro částečnou likvidaci celkového počtu včelstev.
6)
V diskusi se zhodnotily výsledky pořádaného školení k CIS ČSVa absence některých ZO ČSV,
Padla kritika na chybějící záznamy na webových stránkách , o které pečuje př. Rotbauer. Ten kritiku
uznal, slíbil okamžitou nápravu a vyslovil potěšení nad tím, jak brzy si funkcionáři OV ČSV na webové
stránky zvykli, dokonce chybějící záznamy postrádají. Jak konstatoval př. Rotbauer, je to velký posun
dopředu, neboť je to jen několik měsíců, co funkcionáři OV ČSV hlasovali na jeho návrh o zřízení
webových stránek OO ČSV Písek a o členství v Apicentrum vzdělávání o.s. tak, že přednesený návrh
zvítězil převahou pouze jednoho hlasu.
V Písku 10.7.2014

za nepřítomného př. Herinka zapsal J. Rotbauer

