ZO ČSV Olomouc

Leden 2016

Oběžník č.1/2016
Výbor ZO ČSV Olomouc přeje v nastávajícím roce všem svým členům a jejich blízkým hlavně hodně zdraví a potěšení z chovu včel.
1)

Nákazová situace
Dle platných nařízení Krajské veterinární správy SVS pro Olomoucký kraj zůstává v obvodu naší ZO v platnosti ochranné
pásmo moru včelího plodu pouze v katastru obcí Krčmaň a Majetín z důvodu ohniska moru v obci Kokory na Přerovsku.
Dle platné Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2016 je nutné před každým přemístěním včelstev mimo
stávající katastrální území nechat vyšetřit včelí vzorek na přítomnost moru včelího plodu. Toto nařízení se týká jak prodejců
včelstev, tak i každého chovatele, který hodlá z jakéhokoliv důvodu přemístit včelstva mimo stávající katastrální území. Vyšetření
vzorků si chovatelé provádí na své náklady.
Monitoring, tedy vyšetření dodaných vzorků zimní měli po pěti letech od ukončení ochranných pásem se u naší ZO provádět
letos nebude, protože žádné katastrální území do výše sledovaného období nespadá.
Dále připomínáme, že každé stanoviště včel umístěné mimo bydliště chovatele musí být označeno čitelnou tabulkou se jménem,
příjmením a trvalým bydlištěm majitele včel.

2)

Nahlášení stanovišť a počtu včelstev
Připomínáme našim členům povinnost nahlášení stanovišť a počtu včelstev na rok 2016 na obecním úřadě, na jehož katastru
jsou včelstva umístěna, v Olomouci pak na Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, Hynaisova 10 a to do konce
února 2015.
Pěstitelé, kteří hodlají provádět chemické ošetření plodin jsou povinni se podle zákona o rostlinolékařské péči informovat na
obecních úřadech o umístění včelstev v okruhu 5km od ošetřovaných pozemků a prokazatelně dotčené chovatele seznámit, který
den a hodinu budou postřiky provádět.
Apelujte také na pracovníky obecních úřadů, aby vám sdělovali veškerá nařízení SVS, týkající se včelstev, umístěných v
katastru příslušného obecního úřadu.

3)

Výroční členská schůze 2016
Výroční členská schůze naší základní organizace se bude tentokrát konat v budově Střední školy zemědělské a zahradnické, U
Hradiska 4, Olomouc v sobotu 5. března 2016 v době od 9:00 do 14:00hod. Doprava autobusem č.15 od Hlavního nádraží 8:35,
vystoupit na zastávce Jablonského a ulicí Benýškovou ke škole. Od Tržice pak jede autobus č.20 v 8:33.
Prezentace je od 8:30 hod.
Program výroční členské schůze
a) Zahájení schůze
b) Organizační záležitosti – přijetí nových členů, ocenění jubilantů
c) Volba volební komise
d) Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2015
e) Zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2015
f) Návrh činnosti a rozpočtu na rok 2016
g) Diskuse k předneseným zprávám
h) Doplňující volba orgánů ZO
i) Volba delegátů na okresní konferenci ČSV, konanou dne 2.4.2016 v Litovli
j) Schválení odměn členům výboru a důvěrníkům
k) Usnesení a závěr výroční členské schůze
l) Po oficiálním ukončení schůze následuje přednáška inspektora KVS Olomouc a přednáška o desinfekci ve včelařství.

4) Výsledky rozboru zimní včelí měli
Výsledky rozboru zimní včelí měli na varroázu a výsledky rozboru vzorků s ochranných pásem moru včelího plodu budou
zveřejněny na výroční členské schůzi a na našem webu csvolomouc.cz,
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