
 

Zápis ze schůze  výboru okresní organizace  

Českého svazu včelařů v Písku  

ze dne 10. října 2013 

 

 

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

1) Schůzi zahájil předseda př. Kozák. Omluvil nepřítomného př. Herinka a seznámil přítomné s 

navrženým programem, který byl schválen jednomyslně. Na žádost př. Šimka byl rozšířen o 

projednání nedostatků v obsazení revizní komise a na žádost př. Rotbauera bylo zařazeno na pořad  

projednání 100 leté výročí založení ZO ČSV Čimelice. 

2)  S nákazovou situací v regionu na mor včelího plodu seznámil přítomné okresní zdravotní 

referent př. Kučera. Informoval o trvání předchozího stavu, zejména nebezpečí z oblasti strakonicka 

od obce Cehnice, kde bude patrně ohroženo území kolem obcí Ražice a Kestřany. Předpokládá, že 

včelaři, mající na tomto území svá včelstva budou odevzdávat vzorky měli také k rozboru na MP. 

Zatím však takové nařízení oficielně ze strany SVS vydáno nebylo. Ne všude bylo zřejmě splněno 

nařízení k přeléčení včelstev v podletí Gabonem. Situace byla zapřičiněna zejména tím, že toto 

nařízení vydala SVS JČ kraje až v měsíci červnu, kdy již nebylo možné zabezpečit distribuci léčiva od 

Vč. výzk. ústavu v Dole včas. Dlouhodobě platí nařízení k léčení přípravkem Varidol, kdy bez ohledu 

na prováděná léčení v podletí  ( Gabonem nebo Formidolem ). Zde je povinen každý včelař přeléčit 

svá včelstva přípravkem Varidol třikrát, nejlépe ve čtrnáctidenních intervalech bez ohledu na to, zda 

bude toto léčivo aplikováno pomocí aerosolu a nebo fumigací. Dále př. Kučera upozornil na 

nebezpečí při dávkování Varidolu v případě fumigace, kdy nekvalitní kapátka na lahvičkách s léčivem 

aplikují velké množství léčiva na doutnáky. Doporučil nasát Varidol z lahvičky injekční stříkačkou a 

kapky aplikovat pomocí injekční jehly. Dávkování je potom úplně přesné. Podle platné metodiky 

ošetřování včelstev je stanoveno léčení od 10.10.2013. 

3) K zimnímu ošetřování včelstev bylo dále konstatováno, že pokud některá ZO ČSV nemá 

dostatečné zásoby Varidolu, lze jej získat obratem u př. Zábranského. 

4) Náměty pro plán činnosti OO ČSV na rok 2014 budou projednány 23.11.2013 na společné 

schůzi se zástupci ZO ČSV písecka, návrh předloží př. Rotbauer. Koncept plánu činnosti 2014 zpracuje 

na základě doplňujících návrhů př. Herink. Tento materiál bude zveřejněn na webových stránkách 

www.csvoopisek.cz a poté ( po doplnění a úpravách ) schválen výborem okresní organizace ČSV na 

lednové schůzi 2014. Z tohoto plánu by měly vycházet při svém plánování na rok 2014 i všechny ZO 

ČSV našeho okresu. Do úvahy také přichází projednání finanční podpory OO ČSV v Písku 

prostřednictvím jednotlivých ZO ČSV píseckého okresu. Bylo by dobré, aby si zástupci jednotlivých ZO 

ČSV připravili k tomuto problému svá stanoviska. 

5) Na listopadovou schůzi OO ČSV v Písku za účasti zástupců základních organizací byl upřesněn 

její program. Př. Herink zajistí vystoupení př. JUDr Brucklera na téma posledního vývoje ve vrcholných 



orgánech ČSV a předpoklady další svazové politiky. Př. Richard Šimko po té přednese svojí přednášku 

na aktuální témata ( průběh včelařského roku, melicitóza, střípky ze včelařské praxe ). Na závěr 

seznámí přítomné př. Rotbauer s vývojem výkupních cen medu. Celá akce bude probíhat opět v 

restauraci Olympie dne 23.11.2013 od 9.00 hod. Pozvánky zabezpečí jednatel OO ČSV Písek, sál bude 

zabezpečen videoprojekcí a ozvučen péčí APICENTRA o.s. Po ukončení této akce proběhne krátká 

schůze OV ČSV, kde budou shromážděny reálné podklady pro Plán činnosti na rok 2014 k dalšímu 

dokončení jednatelem OV ČSV. 

6) O nutnosti personálního doplnění Okresní revizní komise informoval její předseda př. Šimko. 

Vzniklou situaci, kdy nejsou k dispozici náhradní členové lze řešit pouze kooptací z řad včelařů ze ZO 

ČSV. Proto př. Šimko pohovoří s vytypovanými včelaři a předloží svůj návrh na jednání okresního 

výboru dne 23.11.2014 ( po společné schůzi ze zástupci zákl. organizací ). Př. Herink po té písemně 

požádá o souhlas s kandidaturou ty ZO ČSV, z jejichž řad budou navrhovaní včelaři a v případě 

souhlasného písemného stanoviska základních organizací budou jejich kandidáti schváleni OV ČSV v 

Písku. 

 Př. Rotbauer seznámil přítomné s pořádáním oslav stoletého výročí založení ZO ČSV Čimelice. 

Za okresní výbor  přislíbil předběžně účast př. Kozák, Košatka, Šimko, Rotbauer a Kučera. Předpokládá 

se také účast př. Herinka.  S tímto výsledkem bude seznámen př. Sýkora, aby mohl výše jmenovaným 

včas rozeslat pozvánky. Okresní výbor doporučuje výboru ZO ČSV Čimelice přizvat také zástupce ZO 

Mirotice a využít toto přátelské setkání k uzavření nejasností kolem území Varvažovska a Zbonínska. 

Jak je z tohoto zápisu patrné, byl původní termín listopadové schůze posunut ze 16.11.2013 na 

23.11.2013 z důvodu předpokládané nepřítomnosti př. Herinka, Rotbauera a dalších. Žádám 

všechny včelařské funkcionáře OO Písek, aby si změnu termínu upravili ve svých plánech a př. 

Herink aby přeobjednal rezervaci sálu v restauraci Olympie. Děkuji. Rotbauer 

 

v Protivíně 10.10.2013       zapsal Josef Rotbauer 

 


