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Oběžník č.1/2011

Výbor ZO ČSV Olomouc přeje všem svým členům úspěšný chovatelský rok 2011

1) Nákazová situace  
Na začátku roku 2011 zůstávají v platnosti ochranná pásma kolem ohnisek moru včelího plodu v těchto katastrálních územích:
Bělkovice, Bohuňovice, Břuchotín, Bukovany, , Dolany, Hlušovice, Hněvotín, Hynkov, Laštany, Moravská Loděnice, Nové 
Sady, Samotížky, Svatý Kopeček, Toveř, Trusovice, a Týneček. 
     Do, z a v těchto ochranných pásmech je možno provádět přesuny včelstev a včelařského materiálu pouze s písemným  souhlasem 
KVS Olomouc. Tiskopis žádosti je k dispozici u předsedy ZO.  Současně v těchto ochranných pásmech platí povinnost vyšetření 
zimní včelí měli na přítomnost spór moru včelího plodu. Zrušení stávajících ochranných pásem lze předpokládat v měsících květen 
až červen, pokud nebude zjištěno nové ohnisko moru včelího plodu z rozboru zimní včelí měli.
 

2) Úkoly s     příchodem nového roku  
Připomínáme povinnost nahlášení stanovišť a počtu včelstev příslušnému obecnímu úřadu, na jehož katastru máte včelstva 
umístěna, v Olomouci pak na Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí a to nejpozději do konce února 2011. 
Tiskopisy jsou k dispozici v klubovně ZO, nebo si je můžete stáhnout z našich webových stránek www.csvolomouc.cz. 

3) Konání výroční členské schůze  
Výroční členská schůze našeho občanského sdružení za rok 2010 se bude konat v sobotu 5. března 2011 v době od 9.00 – 12.00hod
V provozní budově Středního učiliště zemědělského, Gorazdovo náměstí 64/1, Olomouc (u pravoslavného kostela). Prezentace 
začíná od 8.30 hod.

  Program výroční členské schůze:
  1)  Zahájení schůze
  2)  Volba volební, mandátové a návrhové komise
  3)  Odborná včelařská přednáška
  4)  Organizační záležitosti, přijetí nových členů, ocenění jubilantů
  5)  Zpráva o činnosti za rok 2010
  6)  Zpráva o hospodaření za rok 2010
  7)  Zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2010
  8)  Schválení finančních odměn členům výboru a úsekovým důvěrníkům
  9)  Návrh rozpočtu na rok 2011
 10)  Návrh činnosti na rok 2011
 11)  Diskuse
 12)  Usnesení a závěr výroční členské schůze 
 

4)     Výsledky rozboru včelí měli
         Rozbor zimní včelí měli bude provádět tak, jako doposud laboratoř Státního veterinárního ústavu Olomouc. Výsledky   
         laboratorního  vyšetření  budou zveřejněny koncem února 2011 na našich internetových stránkách, nebo pak na výroční členské 
         schůzi.  
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