ZO ČSV Olomouc

Leden 2020

Oběžník č.1/2020
Výbor ZO Olomouc přeje všem členům a jejich rodinným příslušníkům v novém roce hodně zdraví a úspěšný včelařský rok.
1)

Nákazová situace

V letošním roce zatím platí ochranné pásmo moru včelího plodu v katastrech: Bělkovice, Bohuňovice, Dolany, Lašťany,
Pohořany a Véskana území ZO Olomouc. Včelaři, kteří mají včelstvaumístěna na území jiných ZO, musí se tam informovat o
momentální nákazové situaci.
Z důvodu tzv. monitoringu je vyšetřena na mor včelího plodu také dodaná zimní včelí měl z katastrů po dvou letech od
ukončení ochranných opatření: Bělidla, Bystročice, Černovír, Hejčín, Hněvotín, Hodolany. Holice, Klášterní Hradisko,
Křelov, Lazce, Nedvězí, Nemilany, Nová Ulice, Nové Sady, Olomouc-město, Pavlovičky, Povel, Řepčín, Slavonín, Tážaly,
Topolany, Ústín a Žerůvky.
Podle § 5, odst.2 Veterinárního zákona je chovatel včel povinen neprodleně nahlásit úhyn včelstev, který je vyšší než 25% na
daném stanovišti Krajské veterinární správě pro olomoucký kraj na tel. 723301761 MVDr. Kellerové.

2) 
Výroční členská schůze
Výroční členská schůze naší základní organizace se bude konat v sobotu 29. února 2020 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) Schválení programu
c) Uctění památky zesnulých v minulém roce, gratulace jubilantům, předání ocenění
d) Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2019
e) Zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2019
f) Návrh činnosti a rozpočtu na rok 2020
g) Návrh odměn funkcionářům ZO za rok 2019
h) Diskuse k předneseným tématům
i) Volba nového výboru ZO Olomouc
j) Volba delegátů na okresní konferenci, návrh kandidátů do okresní organizace
k) Usnesení a závěr výroční členské schůze
Po ukončení schůze bude následovat přednáška učitele včelařství Ing. Jana Peterka na téma včelaření v souladu s evoluční
biologií a příčiny současných kolapsů včelstev.
3)

Výsledky rozboru zimní včelí měli

Výsledky rozboru na varroázu budou koncem února zveřejněny na našem webu čsv olomouc.cz v sekci:Dokumenty, nebo pak
na výroční členské schůzi 29. 2.2020. Výsledky rozboru na mor budou k dispozici u předsedy, nebo jednatele ZO. Nicméně
pokud vás nebude kontaktovat v průběhu února veterinární inspektor v důsledku vašeho pozitivního rozboru na mor, bude váš
vzorek v pořádku.

4)

Objednávka léčebných přípravků na boj proti varroáze + desinfekce 2020

Tiskopis objednávky léčiv na rok 2020 je již na našem webu čsv olomouc.cz.v sekci: Formuláře . Došlo k navýšení cen léčiv
z důvodu krácení dotace od Státního zemědělského intervenčního fondu z původních 70% pouze na 40%.
Poslední termín předložení objednávky spolu s úhradou za léky je ve čtvrtek 26. března 2020 v době od 14.00 do 17.00 hod
v klubovně ZO, ul. Škrétova 2, Olomouc. Objednávky je možno zasílat i elektronicky již nyní a to až do 26.3.2020 na adresu:
zocsvoc@seznam.cza platbu za objednané léky zaslat na náš účet 256633944/0300, do poznámky nutno uvést příjmení
s dovětkem: léky20.
Na objednávce je nově poslední sloupec na podpis příjemce léčiv, který vyžaduje poskytovatel dotace. Důvěrníci si vyhotoví
objednávky dvojmo, druhé vyhotovení spolu s podpisem příjemce při převzetí léků odevzdají při nejbližší příležitosti v klubovně
ZO.
Přijímány budou pouze objednávky na platném formuláři pro rok 2020. V tištěné podobě je formulář objednávky léčiv na
klubovně ZO, nebo pak na výroční členské schůzi.
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