
Zápis ze schůze OO ČSV Písek 
ze dne 14. dubna 2011 

 

Přítomni: př Kozák, Herink, Zábranský, Macháček, Sláma, Šimko, Rotbauer,  Bican, Lukáš  

Omluveni: Havlín, Košatka.   

1)   Přítel Rotbauer seznámil přítomné s návrhem vzhledu a obsahu webových stránek, 

které budou uspořádány podle předvedeného návrhu. Na základě dílčích připomínek byly 

navrženy některé úpravy a bylo dohodnuto, že na základě první spuštěné verze a dalších 

zkušeností, včetně technických možností se v dalším období inovace nevylučuje. Schváleno 

všemi přítomnými jednomyslně . Aktualizaci obsahu budou provádět po řádném zaškolení 

př. Herink ( za OO ČSV ), př. Macháček ( za ZO ČSV ) a př. Rotbauer ( inovace struktury ). 

Všichni redakčním způsobem pomocí vlastních přístupových kódů. Za design bude 

odpovědný webmaister Mgr. Horník. 

 

Nová aktualizovaná varianta připravovaná ke spuštění : 

 

internetové stránky okresní  organizace Písek 

Hlavní nabídka 

Úvod   - návrat zpět na titulní stránku 

Kontakty      - tabulka na funkcionáře OV i všech ZO na okrese 

Aktuality, pozvánky - pro OO i ZO s automatickým výmazem po realizaci akce 

Dokumenty ČSV o.s. - přímý odkaz na stránky ČSV o.s. 

Dokumenty OO ČSV - zápisy z okresních schůzí a jejich usnesení, Tabulka s kompletním obsazením 
výborů     ZO (předseda, místopředseda, jednatel, pokladník a 
 zdrav. ref. ) 

Včelaři na internetu - seznam na ostatní včelařské web. stránky 

Pro začínající včelaře - aktuální rady co udělat v nejbližší době u včel 

Spolupracující subjekty - odkazy na VúVč, ČSV, SVS, atd. 

Fotogalerie    - ( bude společná pro všechny, fotografie s popisem ) - dříve : do1980  nyní : 
od 1980 

Včelařská inzerce       NE :  - prodej medu ( od toho jsou prodejci medu u ZO ) živý         materiál,                                                                                   
oddělky matky prodávají  jen reg.chovatelé. )- vše co nesouvisí se včelařstvím ( 
prodám prase, jízdní kolo ) 

                                       ANO: - včel. zařízení (včelín, maringotka apod. )- včel. potřeby ( medomet, 
úly )- služby pro včelaře ( vyvařím vosk, vyrobím přířezy ) 

 

 



aktualizace jednotlivých částí : 

1 – trvale 

př. Herink – 2,3,5, 

př. Macháček – 7,9,10, 

př. Rotbauer – 4,6,8, 

 

 

2) Kooptace př. Kučery ze ZO Protivín byla všemi přítomnými jednomyslně schválena.Př.  Šimko 

zůstává členem ČSV Písek a úsek jeho činnosti bude stanoven na květnové schůzi OO ČSV 

Písek. Přítel Šimko se zavázal, že nedéle do začátku příští sezony složí zkoušky prohlížitele  

včel a bude nápomocen pří tlumení nákaz včel.  

Souhlas ZO Protivín s kooptací př. Kučery do OO ČSV v Písku je jako příloha k tomuto 

zápisu.  

 

3) Na návrh členů OV ČSV bylo doporučeno, aby nově kooptovanému zdrav. ref. př. Kučerovi 

byli nápomocni ještě další pomocníci zdr. ref. ( alespoň ještě 2, kteří budou řádně proškoleni 

v SOU v Nasavrkách ).  V souladu se Stanovami ČSV, § 19, čl. 4,  OV ČSV v Písku na základě 

Stanov ČSV, §28, čl.4 ukládá, aby všechny výbory zákl. organizací pověřili také jednoho svého 

člena výkonem funkce zdrav. ref., který se bude věnovat zejména prevenci u svojí ZO. 

 

4) Byla projednána další činnost instruktorů OO ČSV na základních organizacích ČSV okresu 

Písek a bylo konstatováno, že je potřeba zlepšit informovanost ZO a spolupráci při řešení 

problémů,které se týkají zejména zdravotního stavu včelstev způsobů léčby včelstev a 

dodržování veterinárních předpisů,rovněž pomáhat řešit problémy jednotlivých organizací 

při osazování důležitých funkcí a lépe monitorovat činnost jednotlivých ZO.  

        Tento záměr byl schválen všemi hlasy přítomných členů OO ČSV Písek s dodatkem, že 

květnové schůzi OO ČSV bude určeno nové rozdělení jednotlivých ZO ČSV mezi instruktory 

OO ČSV, které bude definitivní. 

 

5)  Příprava včelařského dne nebyla projednána pro nepřítomnost př. Havlína a chovatelského 

referenta př. Košatky, musí tedy být bezpodmínečně projednána nejdéle na květnové schůzi 

OO ČSV Písek, která se koná ve čtvrtek 12. května 2011 od 18 hod v restauraci U Rudolfa. 

 

  

 

Zapsal:  Ing. Jaroslav Herink jednatel OO ČSV Písek 


