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Oběžník č.3/2010

1) Nový výbor ZO ČSV Olomouc  
Na výroční členské schůzi ZO Olomouc dne 20.3. 2010 byl členskou základnou zvolen nový výbor na nadcházející pětileté období
2010 – 2014. Téhož dne proběhla na zasedání nově zvoleného výboru volba funkcionářů ZO ČSV Olomouc v tomto složení:
Předseda: Pavel Matlas
Jednatel: RNDr. Vladimír Krsek
Pokladník: Eliška Otisková
Kontrolní a revizní komise: Jan Galda, Ing. Pavel Kylar
Nákazový referent: MVDr.Miroslav Labounek
Referent pro kočování: Martin Baďura
Osvětová činnost: Ing. Pavel Perutka
Kronikář: Josef Slavíček
   

2) Výdej  léčebných přípravků na letní a podzimní  léčbu včelstev  
Výdej objednaných léčebných přípravků proběhne ve čtvrtek 24. června 2010 v době 15.00 – 17.00hod v klubovně ZO, 
tř.1.Máje 5, Olomouc .
Léčebné přípravky je nutno aplikovat pouze dle návodů, které jsou k lékům přiloženy, nebo jsou k dispozici v klubovně. Léky 
s prošlou záruční dobou ztrácí účinnost. Zbytky nespotřebovaných léčiv je nutno likvidovat ekologicky dle přiložených návodů.

  Dále připomínáme, že pokud si někdo objednal Gabon PA92, musí mít k aplikaci povolení KVS Olomouc a musí vyplnit dotazník 
  o účincích tohoto léčebného přípravku na ošetřovaná včelstva.

3) Nákazová situace  
Dle poslední informace se potvrdily klinické příznaky moru včelího plodu na stanovišti v katastru obce Bělkovice – Laštany. 
Klinickým vyšetřením na stanovišti včel v katastru obce Droždín se podezření na mor včelího plodu naopak nepotvrdilo. Jiná nová 
ohniska moru včelího plodu v obvodu naší ZO zjištěna nebyla. K rušení ochranných pásem a ohnisek moru včelího plodu, 
vyhlášených v minulých letech do uzávěrky tohoto oběžníku zatím nedošlo. Nadále tak platí nařízená veterinární opatření 
v souvislosti se zákazem přesunu včelstev do, z a v těchto ochranných pásmech. Ojediněle jsou povoleny výjimky, pokud si včelař 
podá žádost na Krajskou veterinární správu Olomouc na tiskopise, vydaným  touto KVS.

  
4)     Včelařský zájezd 2010

Výbor ZO zajišťuje společný zájezd na mezinárodní včelařskou výstavu do Ostravy na sobotu 11. září 2010. Výstava je pořádána 
spolu se zahrádkáři, v průběhu výstavy budou probíhat  přednášky včelařských odborníků, výrobci včelařských potřeb budou nabízet 
své výrobky a tak si určitě přijde každý na své. Po dobrých zkušenostech z loňského roku bude zájezd pořádán vlakovou dopravou. 
Doprava bude pro včelaře naší ZO a jejich rodinné příslušníky zdarma. Odjezd z Olomouce hl.n. do Ostravy hl.n. je v sobotu ráno 
v 6.54 hod rychlíkem EX141. Sraz na nádraží bude v 6.30hod z důvodu zajištění hromadné jízdenky. Z Ostravského nádraží se 
přesuneme tramvají č.2, 8, nebo 12 na výstaviště Černá louka. Návrat z Ostravy hl.n. je v sobotu odpoledne, odjezd v 15.59hod 
rychlíkem EC 142, příjezd do Olomouce 17.05 hod. Přihlášky  telefonicky  u přítele Ing. Pavla Perutky, tel. 607 776 378. Zúčastnit 
se však mohou i další zájemci naší ZO, kteří budou v uvedený den v 6.30hod v hale Olomouckého nádraží. Kdo má režijní jízdenku 
na dopravu, toto včas oznámí vedoucímu zájezdu.

5)   Oprava evidence a doplnění údajů členské základny
Z důvodu případných změn a doplnění kontaktních údajů členů naší základní organizace prosíme o vyplnění níže uvedeného 
dotazníku a  jeho vrácení při výdeji léčebných přípravků dne 24. června 2010 v klubovně ZO.

 RNDr. Vladimír Krsek                                                                                                              Pavel Matlas
Jednatel ZO ČSV Olomouc                                                                                                        Předseda ZO ČSV Olomouc 
U Kovárny 20, Olomouc                                                                                                            V Drahách 130, Bohuňovice
tel: 737 215 817, 585 700 738                                                                                                    tel. 737 401 707, 588 881 082 
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                                                                                      DOTAZNÍK ZO ČSV Olomouc

           Jméno a příjmení:                                                      
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          Poznámka:

   


