
 

 

 

 

ZÁPIS ZE SCHŮZE OO ČSV PÍSEK ZA ÚČASTI  OO ČSV   OKRESU PÍSEK 

DNE 12. ÚNORA 2011 

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

Šimko, Bican. 

            Z každé základní organizace byli přítomni zástupci. 

 

1. OO ČSV Písek při zajišťování vzdělávacích akcí v základních organizacích Přítel Kozák 

zahájil schůzi a seznámil přítomné s obsahem oběžníku  

ČSV je nutné změnit názvy organizací. O všech podrobnostech bude ještě jednáno a všichni 

budou včas informováni. 

 

2. Přitel Herink informoval přítomné o vývoji počtu včelstev a včelařů za poslední roky tj. od 

roku 2008 do roku 2010.Byl konstatován nárůst počtu včelařů o 38, počet včelstev stoupl o 

1850.Z uvedených čísel vyplývá, že situace se zlepšila, ale je potřeba se zaměřit na  udržení a 

zlepšení zdravotního stavu včelstev.Dále přítel Herink seznámil přítomné s dalšími akcemi 

pořádanými v roce 2011 a nabídl možnost spolupráce v roce 2011. 

 

3. Přítel Rotbauer zakreslil do map hranice jednotlivých základních organizací pro potřeby 

webových stránek a rozdal dotazníky o základních organizacích, které budou později 

uveřejněné na webových stránkách.Dotazníky je nutno vyplnit a poslat na adresu Ing. Jaroslav 

Herink Na Ryšavce 202 397 01 Písek nebo na adresu e-mailovou  jaroslavherink@klikni.cz co 

nejdříve. 

 

4. Byla převzata měl na rozbor varoazy, které se budou provádět ve Výzkumném Ústavu 

včelařském. O výsledcích rozborů budou všichni včas informováni. 

 

5. Byla provedena objednávka léčiv na rok 2011.Všicni, kteří ji neodevzdali  mají do konce 

příštího týdne objednávku zaslat nejpozději do konce týdne na adresu jednatele Ing. Herinka, 

která je uvedena výše 

. 

6. MVDr Janouchová seznámila přítomné s nákazovou situací na okrese Písek, konstatovala, že 

okres Písek je v současné době bez moru včelího plodu ovšem jsou nová ohniska MVP na 

okrese Strakonice a Č. Budějovice,proto je třeba dbát zvýšené pozornosti a všechny podezřelé 

případy důkladně analyzovat.MVDr. Janouchová zdůraznila potřebu proškolených prohlížitelů 

včel a vyzvala přítomné, aby vytipovali ve svých organizacích, zejména v oblasti Písecka a 

Miroticka včelaře, kteří by byli ochotni tuto zodpovědnou práci vykonávat. 

 

7. Přítel Havlín přednesl informaci z celostátního sjezdu včelařů o změnách v personálním 

obsazení v celo republikových orgánech a změnách v kontrole chovu matek. 

 

8. Přítel Gawlik žádal přítele Havlína, aby na zasedání celorepublikového sněmu     intervenoval 

pro zjednodušení administrativy při žádostech o dotace 

 

Zapsal Ing. Herink jednatel. 
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