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Vážení přátelé, včelaři,
Výbor ZO Vás srdečně zve k účasti na připravovaných aktivitách.
Rádi budeme využívat vašich zkušeností a čerpat inspiraci z vašich
podnětů. Pro letošní rok jsme připravili aktuální témata k diskusi
a věříme, že k úspěšné realizaci přispějete svým zájmem.
Celoroční plán aktivit ZO v roce 2018
leden

3.

Informace k odběru vzorků měli, vyšetření na MVP – krajská
dotace „Kampaň“. Příprava výroční členské schůze.

únor

7.

Výroční členská schůze. Sběr vzorků na varroázu a MVP.

7.

Výsledky vyšetření měli a organizace veterinárních opatření.
Téma k diskusi: MVP – prevence po celý rok.

březen
duben
květen
červen
červenec

4.

Aktuální zdravotní situace. Výsledky přezimování včelstev.
Téma k diskusi: Chov matek

2.

Organizace oblastního kola Zlaté včely.
Téma k diskusi: Tvorba oddělků a následná péče.
Oblastní kolo Zlaté včely
Monitoring varroázy, preventivní ošetření. Nabídka oddělků.
Téma k diskusi: Medobraní – rozhodující je kvalita
Medová pouť v Kolči - bez záruky
Exkurze po zahradách a včelařských provozech – NSEV Kladno
Výsledky projektu Kampaň MVP.
Téma k diskusi: Včasné podněcování v podletí, prevence
loupeží i ztráty včel
Setkání včelařských organizací.

12.
6.
16.
?
4.

srpen
září
říjen

5.

Odevzdání žádostí o dotaci 1.D a hlášení pro ÚE.
Téma k diskusi: Zpracování vosku.

3.

Organizace léčení, výdej léků. Zpráva z aktivu funkcionářů.
Téma k diskusi: Anatomie a fyziologie a.m. pro včelařskou praxi

7.

Platba členských příspěvků, příprava Medových Vánoc.
Téma k diskusi: Výroba pomůcek a vybavení, vychytávky.

listopad
21.
5.
prosinec
12. -16.

Výplata dotace 1.D
Organizace výstavy Medové Vánoce.
Téma k diskusi: Co je stres a jak mu předcházet.
Medové Vánoce – realizace, přednášky, soutěž o nejlepší
etiketu, prodej medu.

Program výroční členské schůze
konané dne 7.2.2018 od 17. hodin
1. Zahájení, přivítání členů a hostů, prezence
2. Schválení programu schůze
3. Zpráva o činnosti v roce 2017
4. Zpráva o hospodaření za rok 2017
5. Zpráva zdravotního referenta
6. Zpráva kontrolní a revizní komise
7. Návrh činnosti a rozpočtu ZO ČSV na rok 2018
8. Přijímání a prezentace nových členů
9. Diskuse
10. Poděkování aktivním členům a přání jubilantům
11. Schválení odměn
12. Usnesení
13. Závěr
V průběhu schůze – večeře.
Všem členům a členkám, včetně jejich rodinných příslušníků, přejeme zejména
pevné zdraví a úspěšný včelařský rok 2018.

UŽITEČNÉ KONTAKTY:
Otakar Zdych, předseda, tel.: 724 136 079
Venuše Čermáková, pokladní, tel.: 607 923 122 ratatouless@seznam.cz
Dana Belušová, jednatelka, tel.: 607 190 631, info@vcelarikladno.cz
Ing. Marek Štochl, zdravotní referent, tel.: 608 819 806, marek.stochl@seznam.cz

Vážení přátelé,
na závěr celoroční pozvánky si dovolujeme připomenout některé důležité
informace, základní povinnosti včelaře a práva člena ČVS:
Povinností včelaře je:
- Registrovat své hospodářství a všechna stanoviště v ústřední evidenci
ČMSCH Hradišťko pod Medníkem - www.cmsch.cz .
- Ošetřovat včelstva v souladu aktuální verzí Metodiky kontroly zdraví
vydanou Státní veterinární správou (Mj. Do 15. února odevzdat měl
k vyšetření na varroázu; do 30.9. vložit na dna úlů vyjímatelné a
čistitelné podložky, pokrývající jeho celou plochu, vést evidenci o
ošetření a léčení včelstev na včelnici aj.
- Do 15. září aktualizovat hlášení o počtu včelstev ČMSCH v Hradišťku pod
Medníkem k datu 1.9. příslušného roku.
- Doložit při přesunu včelstev mimo obec (kočování, prodej oddělků,
přemístění včelstev, prodej matek apod.) platné vyšetření na mor včelího
plodu s negativním výsledkem.
- Vést evidenci o léčení včelstev a preventivních opatřeních na každém
stanovišti.
Právem člena je využívat výhod poskytovaných svazem.
Výhodou je dobrovolná spolupráce našich odborně zaškolených členů při
nařízeném ošetřování včelstev. Zdůrazňujeme, že to není povinnost
organizace. Za léčení plně odpovídá majitel včelstva a ten je povinen
požádat ZO nebo KVS o odborný zásah, při kterém musí asistovat!
Povinností organizace je pouze nahlásit KVS ty včelaře, kteří nereagují na
výzvy a prokazatelně svá včelstva neošetřují v souladu s Metodikou kontroly
zdraví a neplní aktuální veterinární opatření.
Právem včelaře je do 15.9. podat žádost o dotaci 1.D., včetně plné moci
k převzetí dotace. Prostřednictvím naší ZO tak lze učinit 5.9.2018 v rámci
členské schůze. Povinností včelaře poté je, si tuto dotaci včas (do 30.11.)
vyzvednout!
Základní povinností člena ČSV (viz Stanovy, čl. 6) je včas platit členské
příspěvky... Pokud má být Vaše členství prodlouženo, musí ZO za své členy
odvádět příspěvky do 30.11. Dbejte prosím včasného uhrazení, aby Vaše
členství automaticky nezaniklo.
Výhodou členství v naší organizaci je informační servis, který lze
plnohodnotně využívat jen v případě řádné účasti na akcích. Prosím,
aktualizujte své elektronické adresy a telefonní čísla pro rychlejší a levnější
komunikaci, nezapomínejte na pevné termíny řádných schůzí, kde se budete
dozvídat o dalších užitečných aktualitách, případně můžete přispět svými
poznatky nebo alespoň sledujte naše webové stránky.
Členské schůze se i nadále konají v restauraci ,,U Kašáků alias U Friedrichů“,
Smetanova 1218, Kladno každou první středu v měsíci, od 17. 00 hod.

