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Oběžník č. 1/2009

    S novým rokem 2009 přeje výbor ZO ČSV Olomouc všem našim včelařům a jejich blízkým hlavně hodně 
zdraví a uspokojení z chovu jejich včelstev.   

1) Úkoly s     příchodem nového roku  
Upozorňujeme včelaře na povinnost nahlášení umístění stanovišť a počty svých včelstev. Hlášení vyplňuje každý chovatel na 
tiskopise, který je k dispozici u předsedy nebo jednatele ZO, nebo si jej můžete vytisknout z internetových stránek 
www.csvolomouc.cz. Hlášení předejte osobně, nebo prostřednictvím svého důvěrníka příslušnému obecnímu úřadu, na jehož 
katastru jsou včelstva umístěna, v Olomouci pak na Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí do konce února 2009. 
Dále je každý chovatel včel povinen  dle vyhlášky č. 373/01 a ve smyslu zákona č.154/2000 Sb. o šlechtění a evidenci 
hospodářských zvířat vést průběžně Registr stanoviště včelstev. Tento  tiskopis je rovněž k dispozici u předsedy, nebo jednatele ZO 
a na našich internetových stránkách. Tento tiskopis se nikam neodesílá, zůstává uložen u každého chovatele včel pro potřeby 
kontrolních orgánů. 

2) Výroční členská schůze  
Výroční členská schůze se bude konat v sobotu dne 14. března 2009 v době 9.00–13.00 hod (prezentace zahájena od 8.30 hod) 
v prvním patře provozní budovy Středního odborného učiliště zemědělského, Gorazdovo náměstí 64/1 (u pravoslavného kostela), v 
Olomouci. Auta možno parkovat přímo v areálu učiliště.
Program výroční členské schůze:
1. Zahájení výroční členské schůze
2. Organizační záležitosti, přijetí nových členů, ocenění jubilantů
3. Výroční zpráva o činnosti ZO a hospodaření za uplynulý rok 2008
4. Zpráva kontrolní a revizní komise za hospodářský rok 2008
5. Návrh  činnosti a hospodářský rozpočet ZO na rok 2009.
6. Vystoupení zástupců OV ČSV Olomouc, KVS Olomouc, KÚ Olomouckého kraje, případně dalších hostů.
7. Volná diskuse k předneseným tématům
8. Usnesení z výroční členské schůze a závěr

Včelaři, kteří mají zájem o prodej, nebo koupi včelstev, nebo včelařského zařízení mohou své požadavky v písemné podobě a 
s kontaktem umístit v předsálí této výroční schůze. 
Na výroční členskou schůzi jsou srdečně zváni všichni členové naší ZO.

3)    Nákazová situace 
Všechna ohniska a ochranná pásma moru včelího plodu, která byla vyhlášena KVS Olomouc a uveřejněna v oběžníku č.4/2008 
zůstávají i nadále v platnosti. Výsledky laboratorního vyšetření zimní měli na přítomnost roztoče, případně na přítomnost spór 
původce moru včelího plodu paenibacillus larvae (u vzorků z ochranných pásem) budou k dispozici na výroční členské schůzi. Tyto 
výsledky budou ihned po obdržení z laboratoře rovněž k dispozici na webových stránkách csvolomouc.cz.

4)    Včelařský zájezd 2009
Včelařský zájezd je naplánován na 16. květen 2009 do Výzkumného ústavu včelařského Dol u Libčic. Jelikož se loni nepodařilo 
obsadit kapacitu autobusu bude zájezd uskutečněn vlakem na zlevněnou společnou jízdenku. Tento tématický zájezd bude zaměřen 
hlavně na chov včelích matek. Dozvíme se rovněž informace o výrobě medoviny a medového piva, v ústavu bude možno zakoupit 
kvasinky na výrobu medoviny a drobné včelařské pomůcky. Příjem závazných přihlášek bude zahájen na výroční členské schůzi. 
Podrobné pokyny k zájezdu budou uveřejněny v oběžníku č.2/2009, a na stránkách csvolomouc.cz.  

5)    Webové stránky naší ZO
        Tyto stránky najdete na adrese csvolomouc.cz . Jsou tam veškeré informace z naší ZO, zajímavé odkazy, diskuze, inzerce apod.

6)    Schůze výboru ZO ČSV Olomouc
        Schůze výboru jsou v tomto roce stanoveny na 19.2., 14.5., 10.9. a 26.11.2009 vždy od 16.00 hod v klubovně ZO. Účast všech 

členů výboru na těchto schůzích je povinná. V případě, že někdo z členské základny má potřebu projednat včelařské záležitosti, 
může využít i tyto výborové schůze.

       

Pavel Matlas v.r.                                                                                                                            Vladimír Cihelka v.r.
Jednatel ZO ČSV Olomouc                                                                                                            předseda ZO ČSV Olomouc
V Drahách 130, Bohuňovice                                                                                                          Veleslavínova 16, Olomouc
Tel: 737 401 707                                                                                                                            tel: 585 229 090
Mail: zocsvoc@seznam.cz                                                                                                                   608 124 465   


	  
	         ZO ČSV Olomouc                                                                                                                                     Leden  2009
	Oběžník č. 1/2009

