
 

 

 

Zápis ze schůze výboru Okresní organizace Českého svazu včelařů 

v Písku  

ze dne 13. září 2012 

 

 

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

Omluveni: př. Kozák 

 

 Přítel Herink zahájil schůzi v zastoupení nepřítomného předsedy přítele Kozáka.  

 

 Předal slovo příteli Slámovi, který přednesl aktuality ze zasedání RV ČSV, kde zazněla 

kritika na časopis Včelařství, který nesplňuje požadavky na něj kladené a dlouhodobě 

se nedaří odstraňovat jeho nedostatky. Bylo proto rozhodnuto vypsat výběrové řízení 

na redaktora tohoto časopisu. Dále přítel Sláma upozornil na kontroly dotací, které 

provádí ZIP u jednotlivých včelařů a nachází velké nesrovnalosti a upozorňuje, že tam, 

kde podmínky dotací nebyly dodrženy budou dotace vymáhány zpět. Byl vysloven 

požadavek, aby se kontrol jednotlivých včelařů zúčasnili i zástupci výboru okresní 

organizace ČSV.  

1.  Dotace D. 1. budou pro rok 2012 poskytnuty pravděpodobně ve stejné výši jako 

v loňském roce. 

2.  Vyskytují se problémy ve financování činnosti některých okresních organizací ČSV 

protože například na okrese Most je pouze 800 včelstev a podle současných pravidel je 

příspěvek na činnost nedostatečný. Proto se budou hledat cesty jak tento nepříznivý stav 

zvrátit. 

3.  Bylo rozhodnuto, že průkazky člena ČSV nebudou nadále vydávány rovněž známky o z

 aplacení příspěvku budou zrušeny. 

4.  Bylo rozhodnuto, že informace o příspěvku do svépomocného fondu ve výši do 

20 000,- Kč budou poskytovány ZO ČSV nad 20 000,- i okresnímu výboru ČSV. 

5.  V letošním roce byly požadavky na léčiva o 50% vyšší než v loňském roce. Lze 

předpokládat, že řada ZO  ČSV nehospodaří z léčivy dobře, protože počet chovaných 

včelstev stoupnul nepatrně. Některé ZO si zřejmě z důvodů opožděné distribuce léčiv 

vytvářejí i vlasní jednoroční zásoby. 

 



 Bylo konstatováno, že na včelařském aktivu v Borku u Č. Budějovic bylo účastno 

pouze osm ZO okresu Písek z čehož vyplývá, že ZO okresu Písek mají malý zájem o 

nové informace o dění v ČSV. Okresní aktiv pod vedením Krajské koordinační rady, 

která nemá právní subjektivitu, nemá žádnou rozhodovací pravomoc a její jednání je  

tudíž nezajímavé, nezávazné, je pouze informativního charakteru. Na takováto 

informativní zasedání by měla být přizvána i občanská sdružení, zabývající se 

včelařskou problematikou. 

 

Nákazová situace:  

 Na okrese Písek nebylo zaznamenáno v letošním roce žádné nové ohnisko moru 

včelího plodu. V loňském roce bylo vyhlášeno ohnisko moru včelího plodu v Čejeticích ( okr. 

STA), které ochranným pásmem částečně zasahuje i do našeho okresu, rovněž tak i ohnisko 

Kaliště. V jihočeském kraji bylo vyhlášeno nové ohnisko moru včelího plodu u Trocnova. 

Přítel Kučera nemá aktuální informace o napadení včelstev varroázou. 

 

Distribuce léčiv : 

 Přítel Zábranský informoval, že letos byl Gabon dodán včas. Pouze ZO Mirovice si jej 

dosud nevyzvedla, proto přítel Kučera prověří jakým způsobem je s léčivem nakládáno a zdali 

léčba probíhá podle metodického pokynu. Zprávu o tomto šetření předloží výboru okresní 

organizace na příští schůzi. Podle informace přítele Zábranského bude Varidiol dodán v úterý 

18. září. 

 

Personální záležitosti : 

 Přítel Herink upozornil na situaci, která ve výboru okresní organizace ČSV vznikla 

rezignací a úmrtím některých jeho členů. Navrhl kooptovat přítele Šimka na předsedu revizní 

komise. Přítel Šimko kandidaturu přijal a byl schválen všemi členy okresního výboru.  

 Dále přítel Herink navrhl kooptovat do funkce místopředsedy přítele Slámu, který  

kandidaturu rovněž přijal a byl schválen všemi hlasy přítomných členů okresního výboru. 

Dále je zapotřebí doplnit členy RK za zemřelého přítele Slavíka. Přítel Macháček projedná 

další působení přítele Píchy v RK a na příští schůzi okresního podá zprávu. 

 Dále přítel Rotbauer informoval o svém rozhodnutí požádat na VČS v ZO Protivín ( jaro 2013 ) 

o uvolnění z delegování do OV OO ČSV v Písku a zvolením nového zástupce za ZO . Pokračování v 

pomoci OV při  práci ve vzdělávání a propagaci by bylo nadále možné externě prostřednictvím  o.s. 

Apicentra vzdělávání V. Jakše o.s., které řídí a kterého je OO ČSV Písek členem.. 

 

Organizační záležitosti :  

 Byl projednán nesoulad v územním  uspořádání mezi ZO Mirotice a Čimelice.. Bylo 

rozhodnuto na příští schůzi výboru okresní organizace ČSV v Písku pozvat zástupce výborů obou  ZO. 

Do té doby situaci v jednotlivých organizací projednají př. Herink a Rotbauer. Další nesrovnalosti na 

území okr. Písek budou následně posouzeny dodatečně také. 

 

Vzdělávání včelařů : 



 Př. Rotbauer a př. Herink byli pověřeni  organizací celodenního včelařského aktivu pro 

včelařské funkcionáře a včelaře na písecku, který se bude konat 10.11.2012 od 9.00 do 16.00 hod, 

zřejmě v restauraci OLYMPIE  ( bude ještě upřesněno na pozvánkách a na www.csvoopisek.cz ). K 

dnešnímu dni jsou předběžně zajištěni přednášející  př. Jan JINDRA z Rvačova u Roudnice nad Labem ( 

viz jeho stránky www.jjvcela.sweb.cz  ) na téma NOVÉ SMĚRY VE VČELAŘSTVÍ a př. Jiří Přeslička ze 

Strakonic ( lektor  u PSNV ) na téma moje MOJE  ZKUŠENOSTI  ZE  VČELAŘENÍ V AFRICE A JINÉ 

ZAJÍMAVOSTI . 

Vybavení sálu audiovizuální technikou zajistí o.s. Apicentum V.J.   

Občerstvení a stravování  bude zajištěno na individuální účty účastníků akce. 

 

Všichni funkcionáři u ZO ČSV přepošlou tuto zprávu všem včelařům, členům svojí ZO ČSV.  

 

Za výbor OO ČSV Písek jednatel :     Ing.  Jaroslav Herink v.r. 

           

http://www.csvoopisek.cz/
http://www.jjvcela.sweb.cz/

