Zápis z výroční schůze výboru okresní organizace Českého svazu
včelařů v Písku
ze dne 12. dubna 2012

Přítomni: př. Kozák, Herink, Zábranský, Rotbauer, Kučera, Sláma, Macháček, Bican, Košatka.
Omluveni: př. Havlín,
Neomluveni: př. Lukáš
Přítel Kozák zahájil schůzi, a předal slovo jednotlivým instruktorům výboru okresní
organizace ČSV, kteří hodnotili výroční schůze na jednotlivých ZO. Bylo konstatováno, že
úroveň schůzí byla rozdílná. Některé organizace měly schůze připraveny pečlivě, jiné
přípravě výroční schůze nevěnovaly patřičnou pozornost a schůze byly pouze formální a
neměly parametry výroční schůze podle stanov ČSV. Přítel Kozák apeloval na všechny
instruktory výboru okresní organizace, aby se sami snažili na výroční schůze dostat a nečekali
na pozvánku, protože jenom osobní kontakt má vypovídací hodnotu o dění v ZO a výbor
okresní organizace by měl mít přehled o situaci v jednotlivých základních organizacích.
Dalším bodem programu měla být zpráva revizní komise. Protože se přítel Lukáš na
schůzi bez omluvy nedostavil, bylo rozhodnuto, že předseda přítel Kozák osloví přítele
Lukáše a projedná s ním další způsob práce revizní komise nebo její rekonstrukci. Výsledek
jednání předloží na příští schůzi výboru okresní organizace, t.j. 5. května v Protivíně, kde se
bude další zasedání výboru OO ČSV konat.
Dále přítel Herink krátce zhodnotil činnost výboru okresní organizace ČSV Písek,
vyzdvihl organizaci včelařského dne na včelíně přítele Havlína ve Vráži, který měl ohlas
překračující hranice okresu Písek a Jihočeského kraje. Konstatoval i malou návštěvnost
odborných přednášek konaných okresní organizací, která odráží nízkou úroveň komunikace
uvnitř základních organizací ČSV píseckého okresu a informace z úrovně okresu se tak
nedostanou mezi řadové členy. Mezi staršími členy tyto problémy neřeší ani internetové
stránky OO ČSV Písek, kde jsou všechny důležité informace zveřejňovány.
V roce 2011 včelařilo na okrese Písek 652 včelařů a obhospodařovalo 7. 564
včelstev, v roce 2012 včelařilo na okrese Písek 631 včelařů a obhospodařovalo 7. 411
včelstev. Z uvedených čísel je patrný mírný pokles počtu včelařů i včelstev.
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. Nové ohnisko bylo lokalizováno u Pištína na okrese Č.B. 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.
Chovatelský referent př. Košatka si postěžoval nad praktiky nadřízených orgánů ČSV,
kdy opomenul s dalším dlouholetým chovatelem matek př. Bicanem zaplatit administrativní
poplatek 1500,-Kč. Po zjištění svého pochybení dlužnou částku okamžitě oba uhradili a přes
to byli oba ze seznamu chovatelů i přes všechny další splněné požadavky nekompromisně
vyřazeni. Je zarážející, že se oba nemohou domoci ani navrácení uhrazených 1500,- Kč.
Protože byla zrušena funkce chovatelského referenta při OO ČSV a celá administrace
všech stupňů chovů byla na místo posílení kontrolního systému ČSV centralizována do Prahy,
navrhl přítel Herink využít znalostí a zkušeností přítele Košatky jako prohlížitele. Přítel Kučera
na příštím jednání výboru okresní organizace přednese návrh na rozdělení rajonů pro
jednotlivé prohlížitele.
Na závěr 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 informace a program o připravovaném otevření
Naučného včelína Václava Jakše dne 5.5.2012 a jeho uvedení do provozu. Pozvánku na tuto
akci, která je spojena zároveň s výjezdním zasedáním okresního výboru OO ČSV Písek obdrží
také všechny ZO ČSV píseckého okresu péčí okresního jednatele ČSV. Vítáni budou z řad
zájemců i ostatní včelaři, členové ČSV.
Na zmíněných internetových stránkách píseckého okresu je také nově zveřejněna
nabídka Poštovní spořitelny, která prostřednictvím ERA poskytuje zdarma pro včelařské
organizace a ostatní o.s. založení i vedení bankovního účtu zcela zdarma a jako bonus věnuje
každému novému klientovi jako základní jmění částku 500,- Kč. Nevadí, že tuto nabídku
poskytuje pobočka z Prahy, s účtem u nich založeným se může volně nakládat na všech
pobočkách Poštovní spořitelny, které jsou na všech úřadech České pošty.
K dnešnímu dni mají péčí ČSV již všechny ZO ČSV definovaný název svojí e-mailové
adresy. Tento celosvazový systém má být spuštěn nejdéle do konce roku 2012.
V Písku 12.4.2012
Zapsal :

Ing. Jaroslav HERINK
jednatel OO ČSV Písek

