ZÁPIS
z jednání zástupců ZO ČSV České Budějovice
Včelná - dne 3. října 2017
Řídící schůze: př. Josef LINHART
Účast: dle prezentační listiny
jako host: MVDr. Theodor POKORNÝ

PROGRAM
•
•
•

Zahájení – př. Linhart
Předání vyznamenání - př. Zimen předal MVDr. Theodoru Pokornému Čestné uznání
Okresní organizace
Informace – příspěvky:

MVDr. Theodor POKORNÝ – apeluje na všechny včelaře v tom smyslu, mají-li podezření na
MVP, oznámit tuto věc prohlížiteli, aby posoudil o jakou situaci a stav se jedná
Zacházení s léčivy – jarní léčení je nejúčinnější
Varroáza je nebezpečná v tom, že přenáší cca 12 virových onemocnění
př. Josef ZIMEN
připomenul 150 let organizovaného včelařství na českobudějovicku a další akce s tím související
Hobby – jaro 2017
ZŽ – 2017
Den bez aut na českobudějovickém náměstí – účast včelařů
13-15/10 podzimní Hobby
Akce v Jihočeském muzeu – viz plán – je zveřejněn na webu
př. Stanislav POKORNÝ
Oběžník č.1/2017 – upozorňuje na prostudování jeho obsahu
veškerá pošta bude posílána jen oficiálním služebním mailem
př. Petr STIBOR
předal vyznamenání PRV př. Jelínkovi
průběžně upřesňoval některé nejasnosti v souvislosti s objednávkou léčiva jednotlivými ZO
př. Josef DURČANSKÝ
informace ke zdravotní problematice a k problémům s objednávkou a distribucí léčiva

USNESENÍ
shromáždění zástupců ZO ČSV okresu České Budějovice
SCHVALUJE
•

zprávu předsedy OO př. Josefa ZIMENA o již proběhnuvších a současně plánovaných akcí
organizovaných v souvislosti se 150.výročím organizovaného včelařství na
českobudějovicku

BERE NA VĚDOMÍ
•
•

informace přednesené MVDr. Theodorem POKORNÝM o zdravotní situaci na okrese
informace př. J. DURČANSKÉHO k problémům, které se týkají objednávání, výdeje a
následně aplikaci léčiva.

DOPORUČUJE
•

všem členům ZO zúčastnit se přednášky Jana CALETKY a ing. Václava KŘÍŽE dne
12.října od 16,00hod, dále přednášky MUDr. Jiřího BROŽKA dne 14/10 a přednášky Mgr.
Jakuba Straky dne 2/11. Všechny přednášky se uskuteční v budově Jihočeského muzea.
Veškeré akce organizované Jihočeským muzeem jsou zveřejněny na okresním webu – titulní
stránka

UKLÁDÁ
•
•
•
•
•

všem funkcionářům ZO, kteří tak dosud neučinili prostudovat obsah Oběžníku č.1/2017 s
důrazem dodržet termíny pro odesílání patřičných dokumentů
všem funkcionářům ZO seznámit se s novými směrnicemi schválenými na RV dne 26.08.
2017 a uveřejněnými v příloze časopisu Včelařství
výboru ZO České Budějovice řešit škodu zapříčiněnou neoprávněným čerpáním dotace
jejím členem , která vznikla ČSV. O výsledku informovat POV
objednávky léčiva pro jarní ošetření včelstev předložit do 5.2. 2018
jednateli OO vyzvat ZO Dříten a Čakov k vyzvednutí léčiva

Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
Na Včelné dne 3.října 2017

Zapsal: Miroslav J e l í n e k

