                   Zápis ze schůze výkonného výboru OO ČSV Písek 
     datum konání - 13. 8. 2015 v Restauraci Olympie v Písku
     přítomni - viz prezenční listina
1. Přivítání přítomných účastníků předsedou P. Slámou
2.Informace ze setkání se zástupci Krajského výboru ČSV České Budějovice přítelem Luskem a Zimenem
a) Předání informací o plánovaném plošném vyšetření včelstev na mor včelího plodu, kterého by se měly zúčastnit ZO okresu Písek. Vyšetření by se mělo týkat 492 stanovišť, a to kromě ZO Horní Záhoří, ZO Čimelice, ZO Mirovice, které vyšetření odmítají.Vyšetření bude financováno Krajským úřadem v Českých budějovicích částkou 3 mil. Kč. V jednání je ideální termín pro odběr měli na toto vyšetření.Informovány budou všechny ZO Okresu Písek.
b) Krajský úřad vyzývá včelaře, aby dodali 500 ks 200gr sklenic jako propagační materiál.
c) Jednání o povinnosti začátečníků včelařů absolvovat kurz pro včelaře začáteční
3. Schválení zástupců okresů do krajského koordinačního výboru - schváleni kandidáti S. Vachtová a P. Sláma
4. Nové vebové stránky OO ČSV Písek
a) nutnost zaměstnat nového vebmastera (osloveni budou dva)
b )změna hesel pro vyhledávání stránek OO ČSV Písek
c) konzultace o jednotlivých záložkách stránek
d) potřeba informovat včelaře ZO o možnosti inzerce
e) možnost zanesení včelařů majících zájem prodávat med ze dvora i bez certifikátu kvality medu (včelař musí uvést své jméno, adresu, kontaktní údaje)
f) změna kolonky inzerce na kolonku informace pro včelaře
g) zaktivnit kolonku fotogalerie, dokumenty, spolupráce a aktualizovat kontakty na všechny členy OV, přidat tabulku s kontakty na jednotlivé ZO okresu
h) zpřehlednit pro veřejnost mapu katastrů, doplnit ji o názvy obcí
ch) změnit název domény ze ČSV OO Písek na Včelařství Písek (www.vcelarstvipisek.cz)
Všechny tyto body byly jednohlasně schváleny.
5. Dne 10. září 2015 v  18,00  v restauraci Olympie se bude konat školení zdravotních referentů ZO okresu Písek o ošetřování včelstev a podávání léčiv během roku. Přednáší R. Šimko.
-schváleno
6. Příprava listopadové přednášky př. MVDr. Klímou- Vedení včelstev během roku, zdravotní problematika včel, termín bude upřesněn.
-schváleno
7. Poznatky z medné snůšky. 
8. Potřeba vytvořit seznam oceněných včelařů okresu Písek.
9. Upřesnit hranice katastrů. 
10. Informace o poslání kandidatury JUDr. Brücklera na předsedu ČSV
  Závěr schůze - Pavel Sláma
  Dne 13. 8. 2015 v Písku zapsala Petra Neumannová 

