
  

Zápis z výroční  schůze  výboru okresní organizace Českého svazu 

včelařů v Písku 

                                      ze dne 10. dubna  2014 

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

 

 Přítel Kozák zahájil schůzi, a předal slovo příteli Herinkovi, který krátce představil 

kandidátky na kooptaci do výboru okresní organizace ČSV Písek. Jedná se o Petru 

Neumanovou ze ZO Orlík, Jaroslavu Olžbutovou ZO Čížová a Soňu Vachtovou ZO Protivín. 

Jejich kooptace byla výborem  organizace  jednoznačně schválena. 

  Dále přítel Herink 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. 

V roce 2013 včelařilo na okrese Písek 686 včelařů a obhospodařovalo 7.000  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 je 

nutné doplnit RK nejméně o jednoho člena a jednoho náhradníka. Přítel Šimko předjednal 

jako člena RK přítele Kabeleho ze ZO Slabčice a náhradníka přítele Čechmánka ze ZO Kovářov 

Výbor okresní organizace se s tímto návrhem ztotožnil a uložil jednateli příteli Herinkovi , aby 

kontaktoval výše jmenované přátele a jejich ZO. V případě jejich souhlasného stanoviska je 

možné jejich kooptaci považovat za schválenou všemi hlasy. 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,  

Mor včelího plodu podle nejnovějších rozborů byl zachycen na okres Písek v ZO Bernartice. 

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.  

 Dále byl projednán návrh na způsob organizace zájezdu na výstavu NATURA VIVA Lysá nad 

Labem a bylo rozhodnuto oslovit ZO  ČSV okresu  Písek a podle zájmu objednat autobusovou 

dopravu.  

   

V Písku 10.4.2014     

                            Zapsal :   Ing. Jaroslav HERINK 

        jednatel OO ČSV Písek  


