ZO ČSV Olomouc

Leden 2010

Oběžník č.1/2010
Výbor ZO ČSV Olomouc přeje všem našim členům a jejich blízkým hodně štěstí, zdraví a uspokojení
z chovu zdravých a silných včelstev v nastávajícím roce 2010.
1) Úkoly s příchodem nového roku
Upozorňujeme na povinnost nahlášení stanoviště a počtu včelstev příslušnému obecnímu úřadu, na jehož katastru jsou včelstva
umístěna, v Olomouci pak na Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí a to nejpozději do konce února 2010.. Dále
připomínáme, že každý chovatel je povinen dle zákona 154/2000Sb O šlechtění a evidenci hospodářských zvířat vést Registr
stanoviště včelstev. Tiskopisy jsou k dispozici na ZO ČSV Olomouc, nebo si je můžete najít na našich webových stránkách
www.csvolomouc.cz.
2)

Výroční členská schůze
Výroční členská schůze našeho občanského sdružení se bude konat v sobotu dne 20. března 2010 v době od 9.00 – 13.00hod,
přičemž prezentace začíná již v 8.30hod. Schůze proběhne v prvním patře provozní budovy Středního odborného učiliště
zemědělského, Gorazdovo náměstí 64/1, Olomouc (u pravoslavného kostela). Auta možno parkovat přímo v areálu učiliště.
Program výroční členské schůze:
1) Zahájení schůze
2) Organizační záležitosti – přijetí nových členů, ocenění jubilantů
3) Volba volební, mandátové a návrhové komise
4) Zpráva o činnosti za rok 2009
5) Zpráva o hospodaření za rok 2009
6) Zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2009
7) Návrh rozpočtu na rok 2010
8) Návrh činnosti na rok 2010
9) Vystoupení hostů
10) Diskuse
11) Volba členů nového výboru ZO ČSV Olomouc na nové pětileté období
12) Volba delegátů na okresní konferenci ČSV
13) Jmenování důvěrníků na nové volební období
14) Schválení odměn členům výboru a důvěrníkům
15) Usnesení a závěr výroční členské schůze

3)

Včelařský zájezd na rok 2010
Jako každým rokem, plánujeme i letos v měsíci květnu 2010 zájezd se včelařskou tématikou pro naše členy a jejich rodinné
příslušníky. Navržen je zájezd na včelnici v Zubří s případnou návštěvou zajímavostí v okolí, jako je skanzen v Rožnově, muzeum
automobilů v Kopřivnici apod. Pokud má někdo jiný a v našich podmínkách realizovatelný návrh na zajímavý zájezd, nechť se
spojí s našim kulturním referentem ing. Perutkou na tel 607 776 378. Podrobné informace k vybranému zájezdu budou zveřejněny
v příštím oběžníku na výroční členské schůzi.

4)

Schůze výboru ČSV Olomouc
Výborová schůze se bude konat ve čtvrtek 25. února 2010 v 15.00hod v klubovně ZO. Schůze bude zaměřena na přípravu výroční
členské schůze, proto je účast pro všechny členy výboru povinná.
Pokud má někdo ze členské základny zájem o aktivní práci v novém výboru, který bude volen na výroční členské schůzi, může se
přihlásit do 24. února telefonicky u předsedy ZO.

5)

Ochranná pásma a ohniska moru včelího plodu
Všechna ochranná pásma a ohniska moru včelího plodu, vyhlášená KVS Olomouc ze dne 21.10.2009 a uveřejněná v oběžníku
č.6/2009 zůstávají i nadále beze změn v platnosti. Změny lze očekávat až po výsledcích laboratorního vyšetření vzorků zimní měli.
Výsledky laboratorního vyšetření zimních vzorků měli na přítomnost roztoče varroa, případně na přítomnost spór původce moru
včelího plodu budou k dispozici na výroční členské schůzi dne 20.3.2010.
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