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Vážení přátelé, včelaři,
Výbor ZO Vás srdečně zve k účasti na připravovaných aktivitách.
Rádi navazujeme na osvědčenou činnost z minulých období a i nadále
chceme využívat zkušeností našich předchůdců a čerpat inspiraci
z Vašich podnětů a zájmu. Věříme, že k úspěšné realizaci plánovaných
akcí přispěje Vaše účast, případně aktivní zapojení.
Celoroční plán aktivit ZO v roce 2016
leden

únor

březen
duben

květen

6.

Informace k odběru vzorků měli. Zprávy z X. sjezdu.
Příprava výroční členské schůze.

30.

Přednáška Martin Kobliha, CEV Kladno – Čabárna, od 14.00

3.

Odevzdání vzorků měli.

20.

Výroční členská schůze, zhodnocení roku 2015, schválení
plánu práce, finanční rozpočet, společenská zábava.

2.

Výsledky vyšetření zimní měli a organizace následných
opatření.

6.

Aktuální zdravotní situace, příprava exkurze.

?

Exkurze – ve spolupráci s NSEV Kladno (termín a cíl bude
upřesněn).
Příprava oslav Mezinárodního dne včely a měsíce
včelařství. Muzeum včelařství.

4.
1.

červen

18.

červenec
srpen
září

Přednáška – aktuální téma dle zájmu.
Medová pouť v Kolči - bez záruky
Prázdniny

6.

Setkání včelařských organizací z Klatov, Hostomice, Jinců
návštěva př. Hesových, fa Apinovo, R.Plecitý

7.

Odevzdání žádostí k dotaci 1.D a hlášení pro ÚE.

?
5.

Zájezd na výstavu včelařských technologií do Ostravy.
Nákazová situace a její řešení, organizace léčení, výdej léků.

říjen
listopad
prosinec

2.
23.
7.
14. -18.

Finanční náležitosti, příprava Medových Vánoc
Výplata dotace 1.D
Organizace výstavy Medové Vánoce.
Medové Vánoce – realizace, přednáška.

Program výroční členské schůze
konané dne 20.2.2016 od 16. hodin
Restaurace „U Zlatého selátka“
Štefánikova 207 Kladno - Rozdělov

1. Zahájení, přivítání členů a hostů, prezence
2. Schválení programu
3. Zpráva o činnosti v roce 2015
4. Zpráva o hospodaření za rok 2015
5. Zpráva zdravotního referenta
6. Zpráva kontrolní a revizní komise
7. Návrhy k hlasování:
- opatření k výplatě dotací 1.D (plná moc)
- oficiální logo
8. Návrh činnosti a rozpočtu ZO ČSV na rok 2016
9. Diskuse
10. Poděkování a předání ocenění aktivním členům a jubilantům
11. Schválení odměn
12. Usnesení
13. Závěr
Společenská zábava, tombola, dárek aj. V průběhu schůze – večeře.
Účast s rodinnými příslušníky vítána. Předpokládané ukončení 22.00
hod.
Příspěvek na hudbu 50 Kč/ osobu. Příspěvky do tomboly neomezeně,
v adekvátním obalu, předání při vstupu.

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).
- Do konce února nahlásit stanoviště svých včelstev příslušnému
obecnímu či městskému úřadu.
- Do 15. září aktualizovat hlášení o počtu včelstev ČMSCH v Hradišťku pod
Medníkem k datu 1.9. příslušného roku.
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 nařízení.
Právem včelaře je do 15.9. podat žádost o dotaci 1.D. Prostřednictvím naší
ZO tak lze učinit 7.9.2016 v rámci členské schůze. Povinností včelaře poté je,
si tuto dotaci včas (do 30.11.) vyzvednout!
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.
UŽITEČNÉ KONTAKTY:
Otakar Zdych, předseda, tel.: 724 136 079
Jiří Volek, místopředseda, tel.: 737 277 947 (objednávka léčiv)
Venuše Čermáková, pokladní, tel.: 607 923 122
Dana Belušová, jednatelka, tel.: 607 190 631, info@vcelarikladno.cz
Všem členům a členkám, včetně jejich rodinných příslušníků, přejeme zejména
pevné zdraví a úspěšný včelařský rok 2016.

