ZO ČSV Olomouc

Leden 2012

Oběžník č.1/2012
Výbor ZO ČSV Olomouc přeje všem svým členům úspěšný chovatelský rok 2012
1)

Nákazová situace
Na začátku roku 2012 zůstávají i nadále v platnosti ochranná pásma kolem ohnisek moru včelího plodu v těchto katastrálních
územích: Bělkovice-Lašťany, Bohuňovice, Bukovany, Bystrovany, Dolany, Dolánky,Droždín, Hlubočky, Hlušovice,
Chomoutov, Lošov, Moravská Loděnice, Nové Sady, Olomouc-Černovír, Olomouc-Chválkovice, Olomouc-Bělidla,
Olomouc-Pavlovičky, Olomouc-Klášterní Hradisko, Pohořany, Posluchov, Radíkov, Samotišky, Svatý Kopeček, Štěpánov,
Trusovice, Týneček, Tovéř, Velká Bystřice a Véska.
V těchto ochranných pásmech, do těchto ochranných pásem a z těchto pásem platí zákaz přemisťování včelstev a včelařského
materiálu. Výjimky z tohoto nařízení povoluje pouze Krajská veterinární správa na základě písemné žádosti chovatele. Tiskopis je
k dispozici o předsedy ZO.

2)

Hlášení stanovišť včelstev
Připomínáme chovatelům včel, že do konce února 2012 je nutno nahlásit písemně umístění a počty včelstev na místně příslušný
obecní úřad, v Olomouci pak na Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí. Tiskopis hlášení je k dispozici v klubovně
ZO, nebo na našich internetových stránkách www.csvolomouc.cz. Hlášení je důležité hlavně z důvodu ochrany Vašich včelstev.
Fyzické i právnické osoby, které hodlají provádět chemické postřiky z důvodu ochrany plodin, nebo z důvodu likvidace
nežádoucí vegetace, jsou povinny se informovat o umístění včelstev na obecních úřadech a před aplikací postřiků učinit
všechna nezbytná opatření k zabránění jejich úhynu.
Každý chovatel včel je dále povinen dle zákona 154/2000Sb. O šlechtění a evidenci hospodářských zvířat vést Registr
stanoviště včelstev. Tento tiskopis je rovněž k dispozici na našich internetových stránkách.

3)

Konání výroční členské schůze ke 110 výročí založení včelařského spolku v Olomouci
Slavnostní výroční členská schůze našeho občanského sdružení se bude konat v sobotu 10. 3. 2012 v době 9.00 – 14.00 hod
v provozní budově Středního učiliště zemědělského, Gorazdovo náměstí 64/1, Olomouc (u pravoslavného kostela). Prezentace bude
probíhat již od 8.30 hod. Auta možno parkovat přímo v areálu učiliště.
Program výroční členské schůze:
1) Zahájení výroční členské schůze
2) Volba volební, mandátové a návrhové komise
3) Organizační záležitosti, úmrtí, přijetí nových členů, ocenění jubilantů
4) Zpráva o činnosti za rok 2011
5) Zpráva o hospodaření za rok 2011
6) Zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2011
7) Schválení fin. odměn úsekovým důvěrníkům a členům výboru
8) Návrh rozpočtu na rok 2012
9) Návrh činnosti na rok 2012
10) Usnesení a závěr výroční členské schůze
11) Odborná včelařská přednáška na téma - práce ve včelstvech v průběhu roku a tlumení včelích nemocí.

4)

Výsledky rozboru zimní včelí měli
Výsledky rozboru zimní včelí měli budou zveřejněny koncem měsíce února 2012 na našich webových stránkách
www.csvolomouc.cz, nebo potom na výroční členské schůzi 10. 3. 2012.
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