
 
ZO ČSV Olomouc           Leden 2021 

 
Oběžník č.1/2021 

 

Výbor ZO Olomouc přeje všem svým členům a jejich rodinným příslušníkům v novém roce hodně zdraví          
a úspěšný včelařský rok 

 

 
1) Výběr vzorků měli 

Ve čtvrtek 28.1. 2021 se od 15 do 18 hod. uskuteční výběr vzorků měli.  
Vzorky musí být řádně označeny s uvedením kompletních údajů  
Příjmení a jméno:  
Registrační číslo chovatele:  
Registrační číslo stanoviště:  
Katastr:  
Počet včelstev:  
 

     Vzory štítků jsou ke stažení na http://www.csvolomouc.cz/forms.html , pořadové číslo vyplňuje ZO. 
Vzorky, které nebudou řádně označeny s uvedením kompletních údajů nebudou přijaty!! 
 
V platnost jsou stále tyto ohniska MVP:  
Bělkovice, Bělkovice-Lašťany 601977, Bohuňovice, Bohuňovice 606430, Dolany u Olomouce 628468, 
Lašťany, Bělkovice-Lašťany 601985, Moravská Loděnice, Bohuňovice 606448, Pohořany na Moravě, 
Dolany 724858, Véska u Olomouce, Dolany 780987, 

Prosíme o dodržení zakrytí úst i nosu a použití dezinfekce. 
 
2)  Kontrolní vyšetření MVP pro rok 2021 

Vzorky z těchto stanovišť budou  letos podléhat kontrolnímu vyšetření na MVP. Jedná se o tyto 
katastry: 
Blatec 605204, Bystrovany 616699, Droždín 632635, Dub nad Moravou 633275, Grygov 636266, 
Hlušovice 639940, Charváty 650714, Chválkovice 710911, Kožušany 672106, Krčmaň 674338, 
Majetín 689921 Radíkov u Olomouce 737747, Samotíšky 746037, Svatý Kopeček 669288, Tovéř 628484, 
Týneček 772411 Velký Týnec 779784, Věrovany 780260, Vsisko 786977. 
 

3) Dotace 1.D 
Bohužel stále není znám termín výplaty dotace 1.D.  Jakmile se ho dozvíme, budeme členy informovat na 
stránkách www.csvolomouc.cz  a emailem. 
 

4) Členská schůze    Schůze se bude konat pokud to situace dovolí, sledujte stránky www.csvolomouc.cz 
Výroční členská schůze naší základní organizace se bude konat v sobotu 27.února 2021 v době od 9:00 do 
10:30 hod v aule Střední školy zemědělské a zahradnické, U Hradiska 4, Olomouc.  
Prezentace bude probíhat již od 8:30 hod.  
Program výroční členské schůze:  
a) Zahájení schůze  
b) Organizační záležitosti – odešli z našich řad, ocenění jubilantů  
c) Zpráva o hospodaření za rok 2020 
d) Zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2020 
e) Návrh činnosti a rozpočtu na rok 2020 
f) Schválení odměn členům výboru a důvěrníkům  
g) Diskuse  
h) Usnesení a závěr výroční členské schůze 
Z důvodu protiepidemických tento rok nebude následovat přednáška a občerstvení.  



 
5) Objednávka léčebných přípravků na boj proti varroáze + desinfekce 2021  

Vzhledem ke stále trvajícím opatřením je možno objednávat letos léčebné přípravky pro včely od začátku 
února. Prosím využijte i letos opět bezkontaktní objednání a placení. Poslední termín dodání objednávky 
spolu je ve čtvrtek 25. března 2021 v době od 16.00 do 18.00 hod v klubovně ZO, ul. Škrétova 2, Olomouc. 
Objednávky zasílejte do 25.3.2021 elektronicky na adresu: josef@zadina.info a platbu za objednané léky 
zaslat na náš účet 256633944/5500, do poznámky nutno uvést příjmení s dovětkem: léky21. Přijímány 
budou pouze objednávky na platném formuláři pro rok 2021. Formulář bude k dispozici na našem webu 
v sekci: Formuláře, v tištěné podobě na klubovně ZO, nebo pak na výroční schůzi 
 
Emailové objednávky je nutné odeslat pouze na email josef@zadina.info a předmět emailu vyplnit ve 
tvaru: "Léky21-Jméno Příjmení". 
  

6) Zasílání informací o změnách na webu ZO Všem členům ZO doporučujeme zaregistrování si "Zasílání 
informací o změnách na webu ZO" které je na www.csvolomouc.cz . 

 
 

jednatelka ZO ČSV Olomouc       předseda ZO ČSV Olomouc  
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