
   ZO ČSV Olomouc Duben  2013

Oběžník č. 3/2013

1)      Nákazová situace
     Do uzávěrky oběžníku nebyla zatím provedena klinická prohlídka na stanovišti včelstev, kde bylo zjištěno z letošní zimní měli 
podezření na mor včelího plodu, která by toto podezření potvrdila. Ochranná pásma, vyhlášená v loňském roku jsou dosud nadále 
v platnosti.

2)     Výdej léčebných přípravků na letní a podzimní léčbu včelstev
    Za předpokladu, že výrobce dodrží závazný termín dodání léčebných přípravků pro včely, bude jejich výdej probíhat ve čtvrtek 
11. července 2013 v době od 14.00 do 17.00hod. v klubovně ZO, Tř. 1. Máje 5. Náhradní termín je pak další čtvrtek 18. července 
od 15.00 do 16.00hod opět v klubovně ZO. 
      

3)     Zájezd se včelařskou tématikou
             Zájezd na pokusný včelín Zubří, detašovaného  pracoviště Výzkumného ústavu včelařského v Dole se uskuteční 29.června 

2013. Odjezd autobusu bude v uvedený den v 6.30 hod od pošty u Hlavního vlakového nádraží Olomouc (ul. Jeremenkova). Po 
exkurzi na včelnici v Zubří se podíváme do valašského skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm, dle časových možností i na Pustevny a
Radhošť. Na zájezdu je ještě několik volných míst, poplatek je 100,-Kč za každého účastníka zájezdu.

4)     Nové členské průkazy 
             Nové členské průkazy budou vydávány členům ZO průběžně od 8. dubna 2013. Na zadní straně průkazky je místo pro podpis 

držitele průkazu. Jelikož průkazka je opatřena plastovým obalem, tento podpis je nutno provést černým nesmazatelným fixem pod 
označením PERMANENT, například 2846 apod. a nechat pořádně zaschnout.  Bez podpisu držitele je průkazka neplatná. 

           Pokud zjistíte nesrovnalosti v údajích na průkazce, je to třeba nahlásit předsedovi ZO a bude Vám vyhotovena průkazka nová se 
správnými údaji.
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