ZO ČSV Olomouc

Leden 2018

Oběžník č.1/2018
Výbor ZO Olomouc přeje všem členům a jejich rodinným příslušníkům v novém roce hodně zdraví a úspěšný včelařský rok.

1)

Nákazová situace
Ochranná pásma, vyhlášená v průběhu loňského roku jsou i nadále v platnosti. Jsou to katastrální území: Bělidla, Bělkovice,
Blatec, Bohuňovice, Bystročice, Bystrovany, Černovír, Dolany, Domašov nad Bystřicí, Domašov u Štbk, Droždín, Dub nad
Mor, Grygov, Hejčín, Hlušovice, Hněvotín, Hodolany, Holice, Hrubá Voda, Charváty, Chválkovice, Jívová, Klášterní
Hradisko, Kokory, Kožušany, Krčmaň, Křelov, Lašťany, Lazce, Lipňany, Lošov, Majetín, Moravská Loděnice, Nedvězí,
Nemilany, Neředín, Nová Ulice, Nové Sady, Nový Svět, Olomouc-město, Pavlovičky, Pohořany, Posluchov, Povel,
Přestavlky, Radíkov, Řepčín, Samotíšky, Slavonín, Tážaly, Svatý Kopeček, Těšíkov, Topolany, Tovéř, Trusovice, Týneček,
Velká Střelná, Velká Bystříce, Velký Týnec, Věrovany, Véska, Vsisko a Žerůvky. Z těchto katastrů bude vyšetřena zimní měl
kromě varroázy i na mor včelího plodu.
Přemístění včelstev a včelařského materiálu z těchto ochranných pásem je zakázáno. Přemístění včelstev uvnitř ochranného
pásma, nebo do ochranného pásma z území prostého nákazy je možné pouze se souhlasem Krajské veterinární správy na základě
žádosti, doložené negativním výsledkem bakteriologického vyšetření.

2)

Nahlášení stanovišť včelstev
Novým Rostlinolékařským zákonem č. 299/2017, který nabyl účinnost v závěru loňského roku, byla zrušena povinnost hlásit na
obecní (městské) úřady stanoviště včelstev. Pěstitelé, kteří hodlají aplikovat postřiky nebezpečné pro včely, se nyní musí
informovat v ústřední evidenci Českomoravského svazu chovatelů o umístění včelstev v okruhu 5 km od ošetřovaného pozemku a
prokazatelně informovat všechny dotčené chovatele o dni a hodině prováděného postřiku. Než se však nový zákon ujme v praxi,
doporučujeme hlášení o umístění stanoviště včelstev přesto na obecní úřady do konce února podat.

3)

Výroční členská schůze
Výroční členská schůze naší základní organizace se bude konat v sobotu 10. března 2018 v době od 8.30 do 14.00 hod v aule
Střední školy zemědělské a zahradnické, U Hradiska 4, Olomouc. Prezentace bude probíhat již od 8.00 hod.
Program výroční členské schůze
a) Zahájení schůze
b) Organizační záležitosti – odešli z našich řad, přijetí nových členů
c) Zpráva o hospodaření za rok 2017
d) Zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2017
e) Návrh činnosti a rozpočtu na rok 2018
f) Schválení odměn členům výboru a důvěrníkům
g) Diskuse
h) Usnesení a závěr výroční členské schůze
Po ukončení schůze bude následovat přednáška učitele včelařství o ošetřování včelstev během roku a o včelích nemocech.

4)

Výsledky rozboru zimní včelí měli
Výsledky rozboru na varroázu budou koncem února zveřejněny na našem webu csvolomouc.cz, nebo pak na výroční členské
schůzi 10. 3. 2018.

5)

Záznam o léčení včelstev
Podle veterinárního zákona musí každý chovatel včel vést záznam o léčení svých včelstev. Záznam o provedeném léčení
můžete vést libovolnou písemnou formou, nebo si tiskopis můžete stáhnout z našeho webu csvolomouc.cz v sekci: Formuláře.
Záznam zůstává u chovatele pro případné předložení kontrolním orgánům KVS.
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