
 

 

Zápis z výroční  schůze  výboru okresní organizace Českého svazu 

včelařů v Písku  

ze dne 11. dubna  2013 

 

 

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

 

 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, iné 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. 

Byla získána celá řada nových kontaktů do základních organizací ČSV a bylo aktualizováno 

složení výborů základních organizací. Předseda přítel Kozák připoměl, že je třeba aktualizovat 

všechny změny i na webových stránkách výboru okresní organizace ČSV v Písku 

  Dále přítel Rotbauer krátce zhodnotil činnost výboru okresní organizace ČSV 

V roce 2010 včelařilo na okrese Písek 652 včelařů a obhospodařovalo 7. 564 v včelstev, 

 v roce 2011 včelařilo na okrese Písek 631 včelařů a obhospodařovalo 7. 411 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 v roce 2010 a 2011 a mírný 

nárůst včelařů i počtu včelstev v roce 2012 

Celá výroční zpráva je zvláštní přílohou tohoto zápisu. 

Přítel Šimko přednesl zprávu revizní komise, která je rovněž zvláštní přílohou tohoto zápisu. 

Zdůraznil nutnost doplnit co nejrychleji revizní komisi. Z následující diskuze vyplynulo, že 

alepoň jeden z nových členů RK by měl být člen současné výboru okresní organizace ČSV 

okresu Písek. 

Přítel Zábranský seznámil přítomné se stavem finančních prostředků a s jejich hospodařením.  

Úplná zpráva je rovněž přílohou tohoto zápisu          

 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.  

V další diskuzi bylo rozhodnuto o pokračování současného trendu v pořádání odborných 

přednášek v gesci výboru Okresní organizace ČSV v Písku s tím,že je nutno zajistit kvalitní 

lektory  a v dostatečném předstihu informovat ZO ČSV, aby mohli o pořádaných akcích 

informovat svoje členy.   

  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 nové informace . 

  

V Písku 12.4.2013     

      

     Zapsal :   Ing. Jaroslav HERINK 

        jednatel OO ČSV Písek  

http://www.csvoopisek.cz/

