
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
ZO ČSV,z.s.Mladošovice

28.leden 2018

PLÁN PRÁCE ZO NA ROK 2018

OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ

P.Č. TÉMA PŘEDNÁŠÍ TERMÍN MÍSTO

1 Pastva, ekologie a kočování včel Dana OTTOVÁ 28.1.2018, 14,00 Lhota - klubovna

2 Kurz pro začínající včelaře Vl. ZEMÁNEK 11.2.2018, 14,00 Cep 51

3 Ošetřování včelstev během kal.roku Vl. ZEMÁNEK 18.3.2018, 14,00 Lhota - klubovna

ZDRAVÍ VČEL

 Podle  výsledků vyšetření  měli  na varroázu přijmout  adekvátní  léčebná
opatření na období jaro 2018
odpovídá: výbor + zdravotní rteferent + chovatelé
termín: do15.04. 2018

 V  letním  období  prvést  alespoň  2x  ošetření  kyselinou  mravenčí  –
Formidol-40
odpovídá: chovatelé + zdravotní referent + výbor
termín květen až červenec 2018

 V podzimních měsících provést  trojí  ošetření  včelstev  podle  metodiky
SVS
odpovídá: výbor + zdravotní referent + chovatelé
termín: říjen až prosinec 2018
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 Trvale dodržovat hygienu a čistotu při práci se včelami, případné úhyny
bezprostředně hlásit zdravotnímu referentovi spolku
odpovídají chovatelé

KULTURA  A OSVĚTA

 Organizačně zajistit a realizovat 10.ročník MDM
odpovídá: výbor + pověření včelaři
součinnost: Obecní a Farní úřad Mladošovice
terrmín: 26.srpna 2018

 U  příležitosti  celosvětového  dne  včel  a  zároveň  100.  výročí  vzniku
republiky vysadit památnou lípu 
odpovídá: výbor + pověření členové
součinnost: Obecní a Farní úřad Mladošovice
termín: 20.květen 2018 

 Organizačně zajistit a připravit 8.ročník AKM
odpovídá: výbor + pověření členové
součinnost: Obecní a Farní úřad Mladošovice
termín: 9.prosinec 2018

DOTACE

 Zpracovat žádosti o dotaci 1.D podané chovateli spolku
odpovídá: chovatelé + výbor
termín: chovatelé do 15.září 2018, výbor do 30.září 2018

 Provést výplatu dotace 1.D podle metodických pokynů ČSV
odpovídá: výbor 
součinnost: chovatelé
termín: do 30.listopadu 2018

RŮZNÉ

 Webové stránky spolku
zajistit jejich aktuálnost
odpovídá: správce webu
termín: průběžně
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 Plnit další úkoly, které vyplynou z rozhodnutí vyšších orgánů ČSV
odpovídá: výbor

V Mladošovicích 28.ledna 2018                                               Miroslav J e l í n e k
    předseda spolku


