ZO ČSV Olomouc

Leden 2013

Oběžník č.1/2013
Výbor ZO ČSV Olomouc přeje všem svým členům v novém roce hodně zdraví a úspěšný chovatelský rok.

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: Bělkovice, Bohuňovice, Dolany, Hlušovice, Lašťany, Moravská
Loděnice, Pohořany, Radíkov, Samotišky, Svatý Kopeček, Toveř, Trusovice a Véska. Z těchto katastrálních území bude
proveden z odevzdaných vzorků zimní včelí měli mimo rozboru na přítomnost roztoče varroa destruktor i rozbor na přítomnost
moru včelího plodu. V těchto ochranných pásmech, do těchto ochranných pásem a z těchto ochranných pásem platí zákaz
přemisťování včelstev. Výjimky z tohoto nařízení může povolit Krajská veterinární správa na základě písemné žádosti chovatele.
Tiskopis je k dispozici u předsedy ZO.

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 2013.
Příslušný tiskopis je k dispozici 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.

3)

Konání výroční členské schůze
Výroční členská schůze ZO ČSV Olomouc se bude konat v sobotu 2. března 2013 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 v 8.30 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 2012
5. Zpráva o hospodaření za rok 2012
6. Zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2012
7. Schválení finančních odměn členům výboru a úsekovým důvěrníkům
8. Návrh činnosti na rok 2013
9. Návrh rozpočtu na rok 2013
10. Diskuse
11. Usnesení a závěr z výroční členské schůze
12. Po ukončení schůze proběhne odborná včelařská přednáška RNDr. Pavla Kriega CSc. na téma tlumení včelích nákaz,
šlechtitelská práce a chov včelích matek.

4)

Nové členské průkazy
Republikový výbor ČSV v Praze rozhodl o nové podobě členských průkazů. Nové průkazy již nebudou mít podobu sešitku, tak
jako doposud, ale budou v podobě a rozměru běžné průkazky, nebo platební karty a můžete ji nosit trvale s ostatními doklady.
Z tohoto důvodu je také od tohoto roku zrušeno vylepování členských známek, tyto známky nebudou již dále vydávány. Vydávání
nových průkazů bude prováděno v prvním pololetí 2013. Dosavadní členské průkazy platí i nadále až do výměny za průkaz nový.

5)

Výsledky rozboru zimní včelí měli
Výsledky rozboru včelí měli budou zveřejněny koncem měsíce února 2013 na našich webových stránkách www.csvolomouc.cz,
nebo pak na výroční členské schůzi.
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