Zápis ze schůze výboru okresní organizace Českého svazu včelařů
v Písku s účastí zástupců ZO okresu Písek
ze dne 11. února 2012

Přítomni: př. Kozák, Herink, Rotbauer, Kučera, Sláma, Macháček, Bican Košatka.
Omluveni: př. Havlín, Zábranský.
Hosté:JUDr. Brückler, MVDr. Janouchová , MVDr. Vaněčková
Schůzi zahájil předseda př. Kozák. Popřál všem přítomným mnoho zdraví štěstí a včelařských úspěchů
a konstatoval,že všichni zástupci ZO ČSV okresu Písek se dostavili k předání vzorků měli na rozbor na
varroazu.Vzorky doveze v pondělí přítel Rotbauer na rozbor do výzkumného ústavu včelařského do
Dolu u Libčic
MVDr. Janouchová seznámila přítomné s novými veterinárními předpisy, které platí při přesunu
včelstev prodeji oddělků a prodeji medu.dále přítomné seznámila s nákazovou situací v okrese Písek
a Jihočeském kraji.Situace není dobrá byly zjištěny další ohniska moru včelího plodu. rovněž nákazová
situace varroázy je nedobrá. Jak naznačuje monitoring napadení včelstev vyšší než v loňském roce a
lze předpokládat,nutnost léčby v jarních měsících a během celého letošního roku.
Přítel Kučera upřesnil rozsah ochranných pásem moru včelího plodu a vyzval všechny přítomné ke
striktnímu dodržování všech veterinárních předpisů při přesunu a kočování se včelstvy a upozornil na
nebezpečí používání starých úlů a včelařských potřeb kde může nákaza moru včelího plodu přežívat i
desítky let. Dále připomněl nutnost včasná objednávky léčiv proti varroaze, protože dosavadní vývoj
naznačuje, že v letošním roce bude nákaza varoazy kulminovat a je třeba včas se na tuto skutečnost
připravit, zejména včas objednat léčiva na letošní rok. První objednávku je nutné realizovat nejdéle
do 17. března 2012. Objednávky zašlete na adresu Ing. Jaroslav Herink Na Ryšavce 202 397 01 Písek
nebo na mailovou adresu jaroslavherink@klikni.cz. Další upřesnění objednávek bude možné v měsíci
květnu.
Přítel JUDr Bruckler seznámil přítomné se situací na útředí ČSV v Praze .Přítel Mandík (dosavadní
předseda ČSV )sestavil pracovní tým,který musel napravovat a řešit ekonomické a právní
nedostatky,které vznikly činností jeho předchůdců v minulých období.
Byla navázána spolupráce se státní veterinární správou a byla přijata opatření ke zlepšení evidence
včelařů, zejména pak nečlenů ČSV, kde často není přehled o jejich činnosti.
Přítel Mandík byl nucen ze zdravotních důvodů opustit funkci předsedy ČSV a v měsíci lednu 2012 byl
Republikovým sněmem ČSV zvolen předsedou ČSV přítel Švamberk.
Příští schůze se bude konat 10. března 2012 v 9. hod. v restauraci Olympie v Písku, kde budou všichni
seznámení s výsledky rozborů na varroázu a s dalším postupem léčby. Potom bude mít přednášku
Ing. Texl „Nové směry ve včelaření“.

Vzhledem k dostatečné kapacitě restaurace Olympie je možné, aby zájemci z řad ZO ČSV okresu
Písek přijeli ve větším počtu. Žádám předsedy ZO ČSV okresu Písek, aby tuto skutečnost vzali na
vědomí a zajistili na této přednášce co největší účast.

