Zápis ze schůze výboru Okresní organizace Českého svazu včelařů
v Písku
ze dne 18. října 2012

Přítomni: př. Kozák , Herink, Kučera, Sláma, Macháček, Rotbauer,
Omluveni: př. Zábranský, Šimko
Neomluveni: př. Košatka
Hosté : JUDr Bruckler

Přítel Kozák zahájil schůzi, přivítal na schůzi př. JUDr. Karla Brucklera z ČSV z Prahy
předal slovo př. Kučerovi, aby podal zprávu o nákazové situaci v okrese Písek.
 Přítel Kučera Konstatoval, že proti situaci v minulém mě síci nedošlo k žádným
změnám v nákazové situaci. Př. Kučera bude nadále situaci monitorovat a při
jakékoliv změně bude informovat výbor okresní organizace.
 Dále př. Kučera konstatoval, že všechno léčivo bylo vydáno podle požadavků ZO.
V letošním roce se vyskytly problémy, kdy Výzkumný ústav včelařský nebyl schopen
vykrýt objednávky včas a najednou. Celou záležitostí se zabýval i republikový výbor
ČSV. Přítel JUDr. Bruckler potvrdil, že tyto problémy se vyskytovaly celostátně. ČSV
přislíbil, že se bude snažit sjednat nápravu tak, aby se tyto nedostatky v roce 2013 již
neobjevily. Pro příští rok je nutné, objednávky na léčiva podat na výbor okresní
organizace ČSV nejpozději do 30. dubna 2013. Pokud se některá ZO dostala do
problému s léčivem je možné se domluvit s přítelem Zábranským, který má k dipozici
malou rezervu Varidolu.


Odborné přednášky se budou konat 10. listopadu 2012 v restauraci Olympie v Písku
od 9. 00 hod. podrobnosti jsou uvedeny v pozvánce, která byla poslána na ZO.
Všechny ZO budou informovat svoje členy o možnosti tyto přednášky navštívit,
podařilo se zajistit kvalitní lektory. Zúčastnit by se měli zejména začínající včelaři a
členové výborů všech ZO. Zájemci se mohou stravovat v restauraci během polední
přestávky.( ve vlastní režii. )

 Dále byla projednána náhrada za přítele Rotbauera ve funkci osvětového
referenta. Všemi hlasy byl zvolen přítel Macháček, který funkci přijal. Během měsíce
února a března mu přítel Rotbauer předá veškerou agendu tak, aby nebyla porušena
kontinuita vedení webových stránek okresního výboru.
 Přítel Pícha rezignoval na svoji práci v revizní komisi, která má v současné
době jenom předsedu. Je proto nutné co nejrychleji kooptovat nové členy a
vyzývá všechny ZO ČSV v píseckém okrese, aby navrhly případné zájemce o
tuto práci.
 Výbor pověřil přítele Herinka a Rotbauera urychleně projednat územní
uspořádání mezi ZO Čimelice a ZO Mirotice na území Varvažov a Zbonín.

zapsal Herink

