Zápis ze schůze OO ČSV Písek
ze dne 13. října 2011

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

Schůzi zahájil přítel Herink, dále přítel Rotbauer seznámil členy okresního výboru
s aktualitami projednávanými na celokrajském aktivu ČSV. Bylo konstatováno, že účast
zástupců ZO okresu Písek byla nedostatečná. Z dvaceti ZO okresu Písek se zúčastnili pouze
zástupci ZO Bernartic, Kluk, Mirotic, a Vráže. Je zapotřebí zlepšit informovanost uvnitř ZO,
protože na aktivu byly projednávány podmínky a zásady, které je třeba splnit při žádosti o
dotace.
Dále byla projednána skutečnost, že řada ZO nemá svoje statutární zástupce ustanoveny
v souladu se stanovami ČSV. Tato skutečnost bude přednesena na aktivu okresní organizace
příští sobotu a dále bude provedena kontrola instruktory výboru okresní organizace ČSV
Písek při výročních schůzí ZO ČSV.
V diskuzi byly formulovány problémy týkající se veterinárních předpisů a způsobu léčení,
přítel Kučera zpracuje a pošle urychleně otázky pozvanému pracovníkovi státní veterinární
tak, aby na otázky mohl na aktivu fundovaně odpovědět.
Dále přítel Kučera seznámil přítomné s nákazovou situací v okrese Písek a Jihočeském kraji.
Bylo konstatováno, že v Okrese Písek není žádné nové ohnisko moru včelího plodu a stará už
byla zrušena, a však na okrese Strakonice v obcích Lidmovice a Albrechtice byla
zaznamenána nová ohniska,proto bylo konstatováno, že je nutné získat a proškolit dalšího
prohlížitele plodu tak, aby byla pokryta zejména oblast Mirovicka a Miroticka
Přítel Rotbauer seznámil výbor se stavem prací na webových stránkách okresní organizace
ČSV Písek a bylo rozhodnuto pokračovat současným směrem a co nejdříve webové stránky
spustit
Byl projednán plán práce okresního výboru ČSV Písek a připomínky budou do něho
zapracovány a znovu bude předložen na příští schůzi Výboru okresní organizace ČSV v Písku.
Přítel Herink upozornil členy výboru na trvalou absenci některých jeho členů, je třeba
v příštím roce tuto skutečnost s nimi projednat a zjistit, zdali mají nadále zájem pracovat ve
výboru ČSV. Rovněž poukázal na nutnost doplnit členy výboru okresního výboru podle
usnesení z minulé schůze je nutné vytipovat vhodné kandidáty pro tuto práci. Dále je třeba

řešit zastoupení okresu Písek v republikovém výboru ČSV, protože přítel Havlín hodlá na toto
funkci ze zdravotních důvodů rezignovat.
Přítel Herink upozornil, že se zdravotních důvodů nezúčastní listopadové a prosincové
schůze. V tomto období je třeba zpracovat statistický výkaz,k čemuž se zavázal přítel
Rotbauer s Přítelem Kučerou.

Zapsal Ing. Jaroslav Herink

