
ZO ČSV Olomouc Leden 2015

Oběžník č.1/2015

Výbor ZO ČSV Olomouc přeje v novém roce všem svým členům hodně zdraví a úspěchů v chovu včel.

1)      Nákazová situace
     Dle dosud platných nařízení Krajské veterinární správy SVS 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,  Střížov, Charváty, Tážaly, Blatec, Kožušany, Bystročice, Dub nad Moravou, Žerůvky a 
Nedvězí u Olomouce. 
   Dle platné  Metodiky kontroly zdraví zvířat pro rok 2015 je nutné si před každým přemístěním včelstev mimo stávající 
katastrální území nechat vyšetřit včelí vzorek na přítomnost moru včelího plodu. Toto nařízení se tedy 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.
    

2)     Nahlášení stanovišť a počtu včelstev
             Připomínáme našim členům povinnost nahlášení stanovišť a počtu včelstev za rok 2015 na obecním úřadě, na jehož katastru       
         máte 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 informovat, který 
         den a hodinu budou postřiky provádět.
             Rovněž apelujte na pracovníky obecních úřadů, aby vám sdělovali veškerá nařízení SVS, týkající se včelstev, umístěných v
         katastru příslušného obecního úřadu. 
                
3)     Konání výroční členské schůze 
            Výroční členská schůze naší základní organizace se bude konat v sobotu 21. února 2015 v době od 8.30 do 14.00hod.    
         v prvním patře provozní budovy Střední školy zemědělské, Gorazdovo  náměstí 64/1, Olomouc (u pravoslavného kostela).
        Prezentace  od 8.00 hod. Auta možno parkovat  přímo v areálu školy.
        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 2014
e) Zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2014
f) Stanovisko k návrhu stanov a Hlavních směrů činnosti ČSV na další funkční období
g) Návrh činnosti a rozpočtu na rok 2015
h) Diskuse k předneseným zprávám
i) Volba orgánů ZO na nové funkční období
j) Volba delegátů na okresní konferenci ČSV
k) Schválení odměn členům výboru a důvěrníkům
l) Usnesení a závěr výroční členské schůze
      Po ukončení schůze bude následovat odborná přednáška ing. Pavla Cimaly o chovu matek a šlechtitelské práci včely kraňské,

        doplněné filmem o metodice ošetřování včelstev v úle Eurodadant. 

4)   Výsledky rozboru zimní včelí měli
               Výsledky rozboru včelí měli na varroázu  budou zveřejněny koncem měsíce února na našem webu csvolomouc.cz, v případě 
         včasného dodání laboratorních protokolů i na výroční členské schůzi. 
               V letošním roce je nově nařízeno bakteriologické vyšetření na  přítomnost moru včelího plodu u dodaných vzorků z katastrů     
         obcí po 5 letech od ukončení ochranných pásem. Seznam těchto  katastrů je uveden na našem webu v sekci Aktuality. Výsledky 

těchto rozborů budou k dispozici u předsedy ZO.

5)   Knihovna ZO Olomouc 
             Na našem webu jsou nové tituly a hlavně DVD, které je možno zapůjčit našim členům. Dále žádáme včelaře, kteří si půjčili loni 

knihy, aby dodržovali půjčovní řád a vypůjčené knihy co nejdříve vrátili!
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