ZO ČSV Olomouc

Leden 2017

Oběžník č. 1/2017
Výbor ZO ČSV Olomouc přeje v novém roce všem svým členům hlavně hodně zdraví a úspěšný chovatelský rok.
1)

Nákazová situace
Z důvodu nové metodiky sledování včelstev ve vyhlášených ochranných pásmech budou mimo varroázy vyšetřeny i na mor
vzorky dodané zimní měli pouze z těchto katastrů: Bělidla, Bělkovice, Bystrovany, Černovír, Dolany, Droždín, Hlušovice,
Hodolany, Holice, Chválkovice, Klášterní Hradisko, Olomouc-město, Pavlovičky, Radíkov, Samotíšky, Svatý Kopeček,
Tovéř, Trusovice, Týneček, Velká Střelná, Velký Týnec a Véska.
Vzorky dodané zimní měli z ostatních ochranných pásem, vyhlášených v loňském roce budou vyšetřeny pouze na varroázu,
vyšetření na mor proběhne až v jarních měsících z nově dodaných vzorků. Jedná se o tyto katastry: Bohuňovice, Březce, Hejčín,
Chomoutov, Lašťany, Lazce, Moravská Loděnice, Nemilany, Neředín, Nová Ulice, Nové Sady, Nový Svět, Pohořany,
Povel, Řepčín, Slavonín a Vsisko. Přesný termín a popis přípravy nových vzorků k laboratornímu vyšetření z vyjmenovaných
katastrů bude zveřejněn v příštím oběžníku.
Přesuny včelstev mimo všechna ochranná pásma se zakazují. Přesuny včelstev uvnitř ochranného pásma, nebo do ochranného
pásma jsou možné jen se souhlasem KVS na základě žádosti chovatele, doložené vyšetřením směsného vzorku měli na mor
včelího plodu s negativním výsledkem. V případě přesunu včelstev uvnitř pásma nesmí být vyšetření starší 2 měsíců. Při přesunu
včelstev do ochranného pásma nesmí být vyšetření starší 12 měsíců.
Dle platné Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2017 je nutné před každým přemístěním včelstev mimo
stávající katastrální území (i bez ochranných pásem) nechat vyšetřit včelí vzorek na mor včelího plodu. Nařízení se týká jak
prodejců včelstev, tak i každého chovatele, který hodlá z jakéhokoliv důvodu přemístit včelstva mimo stávající katastrální území.
Toto vyšetření vzorků si chovatelé provádí na své náklady.

2)

Nahlášení stanovišť a počtu včelstev
Připomínáme našim členům povinnost písemného nahlášení stanovišť a počtu včelstev na obecním úřadě, na jehož katastru
jsou včelstva umístěna, v Olomouci pak na Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, Hynaisova 10, a to do konce
února 2017. 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
uvědomit, který den a hodinu budou postřiky provádět.
Dále připomínáme, že každé stanoviště včel umístěné mimo bydliště chovatele musí být označeno čitelnou tabulkou se jménem,
příjmením a trvalým bydlištěm majitele včel.
Apelujte také na pracovníky obecních úřadů, aby vám oznamovali veškerá nařízení SVS, týkající se včelstev, umístěných v
katastru příslušného obecního úřadu.

3)

Výroční členská schůze
Výroční členská schůze naší základní organizace se bude konat v budově Střední školy zemědělské a zahradnické,
U Hradiska 4, Olomouc v sobotu 4. března 2017 v době od 8.30 do 14.00hod. Doprava autobusem č.15 od Hlavního nádraží ,
vystoupit na zastávce Jablonského a ulicí Benýškovou ke škole. Od Tržnice pak jede autobus č.20.
Prezentace je již od 8.00 hod.
Program výroční členské schůze
a) Zahájení schůze
b) Organizační záležitosti – odešli z našich řad, přijetí nových členů, ocenění jubilantů
c) Volba volební komise
d) Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2016
e) Zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2016
f) Návrh činnosti na rok 2017
g) Návrh rozpočtu na rok 2017
h) Schválení odměn členům výboru a důvěrníkům
i) Diskuse
j) Usnesení a závěr výroční členské schůze
Po ukončení schůze následuje přednáška učitele včelařství Petra Vydry o ošetřování včelstev během roku.

4) Výsledky rozboru zimní včelí měli
Výsledky rozboru zimní včelí měli budou k dispozici na výroční členské schůzi a na našem webu csvolomouc.cz,
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