
                                  

Pozvánka
na schůzi  Českého svazu včelařů, z.s., Okresní výbor OO Benešov

konané v sobotu 4. září 2021   9:00 – 12:00 hod
v sále Hostince „ U Hlaváčků“ v Bystřici

_____________________________________________
Vážení včelaři, zveme Vás na schůzi v sobotu 4. září 9:00 – 12:00 hod, oběd zajištěn.

Sejdeme se v sále hostince u Hlaváčků v Bystřici, (Dr. E. Beneše 44, 25751 Bystřice) parkování 
možné na přilehlém parkovišti.

Jedná se o setkání členů okresního výboru OO ČSV Benešov 

a dalších zástupců ze všech základních organizací, zejména těch zástupců, kteří pracují v 
CISu. Tyto zástupce si určí každá organizace sama tak, aby přijeli ti, kterých se to týká. V 
některých organizacích pracuje v CISu předseda, jinde jednatel, pokladník,…. Prosíme tedy, 
abyste vyslali zástupce, pro které bude setkání přínosem.

Na programu bude kromě běžné agendy především problematika práce ZO v CISu, 

- pomoc s agendou, 

- nastavení fungující e-mailové komunikace, 

- bezproblémové objednávání léčiv,

- dořešení přeregistrace některých ZO po volebních výročních schůzích, která u několika 
organizací pořád není dokončena – tak jak jsme s nimi již v kontaktu.

- Které organizace si nevyzvedly finance za administraci 1.D, tak budou mít možnost si je 
vyzvednout během schůze u př. Jirky Hronka.

- Připravte si klidně předem dotazy, či problémy, se kterými se potýkáte, nápady či návrhy.

- Pokusíme se, abychom Vás naučili CIS nejen používat, ale i využívat a aby se mohl stát i 
pomocníkem a nikoli administrativním strašákem pro funkcionáře. 

Prosíme, abyste probrali s kolegy, kdo se zúčastní, a potvrdili nám počet účastníků do 22.   8.  , 
abychom zajistili oběd.

Důležité upozornění:
Doporučujeme, abyste upozornili své členy, aby si dali do pořádku hlášení na Hradišťku 
(ČMSCH). Je důležité, aby byl počet včelstev hlášených na Hradišťku a uvedených v žádostech 
o dotace 1.D v souladu. Navíc upozorněte své příliš aktivní členy, aby neposílali hlášení před 
datem 1.9. I takové je pak vyhodnoceno jako vadné. Je třeba hlásit aktuální stav včelstev k 1.9., 
tudíž s datem PO 1. září. Není jisté, že bude SZIF i letos benevolentní a bude vyzývat včelaře k 
nápravě. Může se stát, že chybné žádosti o dotace bez všech náležitostí prostě rovnou zamítne...

Těšíme se na Vás.

Hanka Chmelová

jednatelka OO ČSV Benešově

723 586 452

oobenesov@vcelarstvi.cz


