ZO ČSV Olomouc

Leden 2014

Oběžník č.1/2014
Výbor ZO ČSV Olomouc přeje všem svým členům v novém roce hodně zdraví a uspokojení z chovu zdravých a silných včelstev.

1)

Nákazová situace
Dle dosud platných nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj zůstávají v obvodu naší ZO v platnosti ochranná
pásma moru včelího plodu v těchto katastrálních územích: Drahanovice, Kníničky, Lhota pod Kosířem, Ludéřov, Náměšť na
Hané, Olbramice a Střížov.. V těchto ochranných pásmech, do těchto ochranných pásem a z těchto ochranných pásem platí zákaz
přemisťování včelstev a včelařského materiálu. Výjimky z tohoto nařízení může povolit Krajská veterinární správa na základě
písemné žádosti chovatele. Tiskopis je k dispozici u předsedy ZO. Zrušení ochranných pásem bude pravděpodobně provedeno až
v letních měsících tohoto roku, pokud se nevyskytne nové ohnisko moru včelího plodu.

2)

Nahlášení stanovišť a počtu včelstev
Připomínáme našim členům povinnost nahlášení stanovišť a počtu včelstev na příslušném obecním úřadě, na jehož katastru máte
včelstva umístěna, v Olomouci pak na Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí a to nejpozději do konce února 2014.
Příslušný tiskopis je k dispozici ve Včelařství č.2, na klubovně ZO, nebo si jej můžete stáhnout z našeho webu
www.csvolomouc.cz. Doporučujeme hlášení vyplnit dvojmo a předání hlášení si nechat potvrdit obecním, příp. městským úřadem.
Fyzické i právnické osoby, které hodlají provádět chemické ošetření plodin jsou povinny podle zákona o rostlinolékařské péči se
informovat na obecních úřadech o přítomnosti včelstev v okruhu 5km od ošetřovaných pozemků a v součinnosti s příslušnými
chovateli včel učinit všechna opatření k zabránění úhynu včelstev.
Rovněž apelujte na pracovníky obecních úřadů, aby vám neprodleně sdělovali veškerá obdržená nařízení, týkající se vašich
včelstev, umístěných v katastru příslušného obecního úřadu.

3)

Výroční členská schůze
Výroční členská schůze ZO ČSV Olomouc se bude konat v sobotu 8. března 2014 v době od 9.00 do 14.00 hod. v aule
provozní budovy Střední školy a učiliště zemědělského, Gorazdovo náměstí 64/1, Olomouc (u pravoslavného kostela). Auta možno
parkovat přímo v areálu školy. Prezentace začíná již od 8.00 hod.
Program výroční členské schůze:
1. Zahájení schůze
2. Volba volební komise
3. Organizační záležitosti, přijetí nových členů, odešli z našich řad, ocenění jubilantů
4. Zpráva o činnosti za rok 2013
5. Zpráva o hospodaření za rok 2013
6. Zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2013
7. Návrh finančních odměn členům výboru a úsekovým důvěrníkům
8. Návrh činnosti na rok 2014
9. Návrh rozpočtu na rok 2014
10. Diskuse
11. Usnesení a závěr z výroční členské schůze
12. Odborná včelařská přednáška RNDr. Vladimíra Ptáčka CSc. z Masarykovy univerzity v Brně na téma: ošetřování včelstev
během roku a včelí pastva.

4)

Výsledky rozboru zimní včelí měli
Výsledky rozboru včelí měli budou k nahlédnutí koncem měsíce února 2014 na našich webových stránkách
www.csvolomouc.cz, nebo pak na výroční členské schůzi.
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