Plán činnosti na období 2011 až 2012
předložený výroční členské schůzi 12. března 2011
Úkol

Termín splnění

Za splnění
odpovědný

Poznámka

Schůze výboru ZO ČSV Dobrá:

průběžně

předseda

chatka Včela

Předjarní ošetření včelstev bude do 30. března
provedeno plošně u všech včelstev kalendářního
roku

zajištění ošetření
je povinnosti
chovatele včel

referent pro tlumení včelích
nákaz zajistí distribuci léčiv a
odbornou výpomoc

Účast na plenární zasedání OV
ČSV Frýdek-Místek
(Dům včelařů Chlebovice)

výbor

3. dubna 2011
od 9:00 hod

Údržba a opravy areálu „VČELA“, duben až říjen 2
kosení trávy
sobota v měsíci

správce areálu,
výbor

Rozmnožení včelstev v areálu
Včela

Květen - Srpen

Výbor

Pro vystavení objednávky léčiv
zajistit evidenci po obvodech o
počtech včelstev

do 31. května
kalendářního r

referent pro
tlumení včelích
nákaz

za jednotlivé obvody
podklady předají důvěrníci

Objednat léčiva

do 31. května
kalendářního r.

referent pro
tlumení včelích
nákaz

objednat u OV ČSV

chovatelský
referent

dosažení optimální úrovně
výměny matek z chovu včely
kraňské, inseminované matky
objednala ZO

Zajistit chov včelích matek po
květen až
inseminovaných ze šlechtitelského červenec
chovu př. Jaroslava Havlína
kalendářního r.

oprava oplocení, nátěry,
úpravy terénu a jiné,

Propagace včelařství u
příležitosti poutě na Prašivé

19.června 2011

Výbor – zajistit
místo k
propagaci

prodej medu, medoviny a
perníku + propagace
včelařství

Kurz chovu matek

25. června 2011
od 9:00hod

chovatelský
referent

Včelařská farma př. :
Ladislava ProcházkyOstrava

Zájezd na včelařské farmy Nový 2. července 2011 výbor
Jičín- Zlín- Luhačovice- Vizovice

čas odjezdu v 7:00 hod
zastávka ČSAD Dobrá
střed
léčiva na pokyn převezmou
důvěrníci

Provést výdej léčiv

po obdržení

referent pro
tlumení včelích
nákaz

Ošetření včelstev

po posledním
vytočení medu

chovatel včel

Vést záznamy v Registru
stanoviště

průběžně

každý chovatel
včel

zajištění ošetření je
povinnosti chovatele včel!
tiskopis si chovatel včel
ponechává u sebe

Prezentace včelařství u
příležitosti výstavy zahrádkářů

10.- 12. září

Výbor

propagace včelařství
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Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Úkol

Termín splnění

Za splnění
odpovědný

Poznámka

Předaní vyplněných formulářů
„HLÁŠENÍ POČTU
VČELSTEV A UMÍSTĚNÍ
STANOVIŠŤ K 1. ZÁŘÍ
KALENDAŘNÍHO ROKU“1

září
kalendářního r.

dosud
neregistrovaní
chovatele včel,
důvěrníci, výbor
ZO

Důvěrníci předají na schůzi
výboru s důvěrníky
Místo konání chatka „Včela“

září
nejpozději
do 15. září
kalendářního r.
Zaslat OV ČSV „Podklady pro
do 15. září
Statistický výkaz o včelařství v ČR kalendářního r.
v roce 2011“

Chovatel včel
předá předsedovi
ZO

Upřesnění podle časopisu
VČELAŘSTVÍ a SMĚRNIC
ÚV ČSV

jednatel

z podkladů od jednotlivých
chovatelů včel vypracuje
místopředseda

Dokončit vyřazení a zánik členství 20. září
a zařazení nových členů v databázi kalendářního r.
programu „EVIDENCE ZO“

jednatel

Podklady z odevzdaných
žádosti o podporu včelařství

Ošetření včelstev 2-3x
přípravkem VARIDOL.
K třetímu ošetření používat
aerosolových vyvíječů a
přenosného kompresoru s
benzinovým motorem.

Od vytočení
poslední medu
do 31. prosince
kalendářního r.

chovatel včel

zajištění komisionálního
ošetření je povinnosti
chovatele včel! Prostředky
pro ošetření jsou k dispozici
u referenta pro tlumení
včelích nákaz

Inkasování členských příspěvků
(včetně ostatních)
Inkasování náhrad důvěrníkům,
referentům a členům výboru

do 31. října
kalendářního r.

pokladník

upřesnit podle pokynu v
„OBĚŽNÍKU ČSV“

Požádat obecní úřady o příspěvek
na činnost

do 31. října
kalendářního r.

jednatel, předseda

Poslat do redakce VČELAŘSTVÍ
seznam členů, kteří v roce 2012
slaví významné životní jubileum

říjen
kalendářního r.

jednatel

osobně, klasickou či e-mail.
poštou

Kurz pečení medových perníku

listopad
kalendářního r.

Výbor

Vojkovice – Dobratice Dobrá

Beseda, přednáška

listopad
kalendářního r.

předseda

Provést kontrolu a zaslat:
- sumární žádosti
- podepsané originály „Seznamu
včelařů žádajících o podporu“
- předpis členských příspěvků na
rok 2012

do 15. listopadu
kalendářního r.

výbor, pokladník,
jednatel

upřesnit podle pokynu v
„OBĚŽNÍKU ČSV“

Oznámení údajů pro centrální
evidenci členů ČSV

průběžně

jednatel

formulář www.beekeeping.cz

Podání žádosti o poskytnutí
dotace na podporu včelařství
(včetně přílohy - čestného
prohlášení, případně plné moci)

1

§ 80 vyhlášky č. 136/2004 Sb, (Oddíl 10 Evidence včelstev)
STRANA 2 (CELKEM 4)
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Poznámka

Účast na plenárním zasedání OV 27. listopadu
ČSV Frýdek-Místek, rozšířené o kalendářního r.
předsedy ZO ČSV (Dům včelařů od 9,00 hod.
Chlebovice)

Výbor

program konference dle
pozvánek

Prezentace včelařství na
vánočním jarmarku - Dobrá

3.12.2011 ???

Výbor

propagace včelích
produktů

Zaslat sekretariátu ÚV ČSV
finanční prostředky za příspěvky
na rok 2011
Poskytovat KVS (ve FM) seznam
chovatelů, počty včelstev a
informace o zdravotním stavu
včelstev, předat záznam o
provedení léčebného ošetření
včelstev, jejichž stanoviště jsou v
obvodu ZO ČSV Dobrá.

do 31. prosince
kalendářního r.

pokladník

požaduje ÚV ČSV

do 31. prosince
kalendářního r.

ref. pro tlumení
včelích nákaz

platné ustanovení ve
VYHLÁŠCE OVS

Zajišťovat účast funkcionářů na
aktivech a školeních:

dle vypsaného
termínu školení

předseda, výbor

Kontrola plnění k 31.12. roku

Posílat blahopřání jubilantům ( 60, průběžně
65, 70 atd.)

osvětový referent

podle schválených zásad ZO
Dobrá

Doplnit kroniku a fotoalbum

průběžně

kronikář

Kontrola činnosti a hospodaření
ZO, příprava programu, stanovení
termínu a místnosti konání VČS

leden, únor 2012 předseda

Do programu zařadit
přednášku

Inventarizace majetku ZO

leden 2012

hospodář a
inventarizační
komise

předseda inventarizační
komise je členem KRK

Revize hospodaření a činnosti ZO

leden-únor 2012

předseda KRK

Vypracovat 3x seznamy (po
obvodech) pro vyšetření vzorků
zimní měli

do 31. ledna
kalendářního r.

předseda

Odevzdat vzorky zimní měli
důvěrníkovi

do 31. ledna
kalendářního r.

chovatel včel

Odevzdat vzorky zimní měli
referentu pro tlumení včelích
nákaz

do 1. února
kalendářního r.

důvěrník

Odeslat vzorky zimní měli
k vyšetření

do 5. února
kalendářního r.

referent pro
tlumení včelích
nákaz

Oznámit Obecním úřadům
umístění trvalých stanovišť
včelstev

do konce února
kalendářního r.

chovatel včel

z programu EVIDENCE ZO
dodá jeho správce

Vladislavu Rusinkovi, Dobrá
767, tel. 774 642 124

Po tisku z databáze programu
EVIDENCE ZO budou
seznamy předány
důvěrníkům nebo přímo OÚ
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Zaslat objednávku desek
Formidolu OV ČSV, pokud o ně
členové požádají na výroční
členské schůzi

Po výroční
členské schůzi

jednatel

objednat u OV ČSV

Vypracovat seznamy pro
předjarní ošetření včelstev a
informovat včelaře o výsledcích
vyšetření zimní měli

únor, březen
kalendářního r.

referent pro
tlumení včelích
nákaz

informace na výroční členské
schůzi

Konat výroční členskou schůzi

březen
kalendářního r.
2012

předseda

Z plánu OV ČSV Frýdek-Místek a sousedních organizací:
19.března

Kurz pro začínající včelaře v 9.hod. Dům včelařů Chlebovice, přednášející přítel
Kopeček a Marie Knödlová
26.března
Seminář chovatelů včelích matek pro chovatelské referenty ZO FrýdekMístek a všechny zájemce v 9.00hod. Chlebovice, přednášející přítel Cimala a Carbol
10.dubna
Včelařská akademie Fryšták u Zlína
30.4.-1.května Zlatá včela - soutěž mladých včelařů Moravskoslezského kraje – DV Chlebovice
7.května
Hry bez hranic s májovou veselice v 9.hod., Dům včelařů Chlebovice
15.května
Kurz chovu matek Lubno – Včelařská stanice Krásná, přednášející Carbol
20.-22. května Včelařský zájezd OV Frýdek-Místek (Nasavrky, Dol, Lysá, Obora)
21.-22.května
IX.Včelařská pouť na Hostýn
11.června
Kurz chovů matek v 9.hod. DV Chlebovice, přítel Kopeček
18.června
Kurz chovu matek Šenov od 9.00 hod., Dům zahrádkářů - Těšinská ulice, přítel Lupa
19.června
Kurz chovu matek - včelařská farma Pržno od 9.00 hod., přítel Kopeček
30.6.-1.7.
Hurá, prázdniny! - akce pro děti plná her, soutěží, s táborákem, noční hrou apod.
DV Chlebovice od 18.hod.
10.-23.7.
Letní pobyt včelaříků – Včelařská farma Przno
23.července Včelařský den Lubno od 14hod., přednáška MUDr. Hajdušková
27.července Ve včelím království, DV Chlebovice od 9-12 hod.
27.srpna
Přednášky s oslavou 100letého výročí založení organizace, od 14-18hod.,
v 18hod. Country večer - DV Chlebovice
27.srpna
Tradiční Šenovský jarmak, za účasti včelařů od 8.00 hod
28.srpna
Slavnostní mše - kostel Chlebovice v 9.00 hod.
Slavnostní setkání v DV Chlebovice v 11.00 hod.
Zábavné odpoledne s hudbou i tancem,vystoupeními pro děti DV Chlebovce
4.září
ZO Bystřice – slavnostní schůze ke 100.výročí založení organizace
9.-11.září
Výstava včelařů v Brušperku u příležitostí 100. výročí založení organizace
17.září
Zpracování vosku, DV Chlebovce, přednášející přítel Galáč
30.9.-2.10.
Život na zahradě 2011 (Ostrava - Černá Louka)
22.-23.10
Zájezd OV Frýdek-Místek na Jížní Moravu

Obdrží:

včelařští důvěrníci, členové výboru a referenti, na požádání členové ZO Dobrá.
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