
 
ZO ČSV Olomouc           Leden 2022 

 
Oběžník č.1/2022 

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

a úspěšný včelařský rok 2022 
 

 
1) Výběr vzorků měli 

Ve čtvrtek 3.2. 2022 se od 16 do 19hod. 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 ! 
 
ZO obdržela informace od KVS k vyšetření na MVP. Letos se jedná pouze o 1 ohnisko (Bělkovice – 
Lašťany) 
MVO zahrnuje katastry: 601977 Bělkovice, 606430 Bohuňovice, 628468 Dolany u Olomouce, 630829 
Domašov u Šternberka, 601985 Lašťany, 606448 Moravská Loděnice, 724858 Pohořany na Moravě, 
763161 Štarnov, 606456 Trusovice a 780987 Véska u Olomouce. 
 
Z těchto lokalit budou vybírány pouze vzorky splňující následující podmínku: 
Směsný vzorek může zahrnovat měl od maximálně 10 včelstev. V případě většího počtu včelstev na 
stanovišti je tedy nutné směsný vzorek rozdělit. 
 
 

 
2)  Plán práce na rok 2022 

 
3.2.    Výběr měli od 16 do 19 hod.  
10.2   Výplata dotace 1.D v hotovosti od 16 do 19 hod. 
17.3.  Objednávka léčiv od 16 do 19 hod. Upřednostněte prosím online objednávky a platbu na účet      
Duben Členská schůze Bude oznámena podle uvolnění ÚČAST NUTNÁ 
23.6.  Výdej léčiv od 16 do 19 hod. 
21.7.  Výdej léčiv od 16 do 19 hod. druhý termín  
8.9.    Výběr dotace 1D od 16 do 19 hod. 
Platba členských příspěvků na rok 2023 od 1.9. do 15.12. 

 
 

3) Dotace 1.D 
 
Po ověření Státní zemědělský intervenční fond shledal, že na 621 990 zazimovaných včelstev lze 
poskytnout dotaci. Pro výpočet dotace byla použita sazba ve výši 160,37 Kč na 1 zazimované včelstvo. 
 
Výplata v hotovosti proběhne dne 10.2. od 16 do 19 hod.  Výplata na účet proběhne po 15.2. 

  



 
 

 
4) Objednávka léčebných přípravků na boj proti varroáze + desinfekce 2022  

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 s platbou v hotovosti je ve čtvrtek 17. března 2022 v době od 16.00 do 18.00 hod v 
klubovně ZO, ul. Škrétova 2, Olomouc. Objednávky zasílejte do 20. 3. 2022 elektronicky na adresu: 
josef@zadina.info a platbu za objednané léky zaslat na náš účet 256633944/5500, jako variabilní symbol 
prosím uveďte své registrační číslo chovatele a do poznámky nutno uvést příjmení s dovětkem: léky22. 
 Přijímány budou pouze objednávky na platném a řádně vyplněném formuláři (včetně registračního 
čísla chovatele) pro rok 2022. Formulář bude k dispozici na našem webu v sekci: Formuláře, v tištěné 
podobě na klubovně ZO při výběru měli.  
 
Emailové objednávky je nutné odeslat pouze na email josef@zadina.info a předmět emailu vyplnit ve 
tvaru: "Léky22-Jméno Příjmení". 
 
 

5) Členská schůze     
Vážení přátelé,  
chtěl bych Vás poprosit, abyste si po vyhlášení termínu členské schůze, tento termín v kalendáři zaškrtli 
s vykřičníkem a na tuto schůzi opravdu přišli.  
Schůze je pro fungování naší základní organizace velice důležitá. Je potřeba schválit rozpočet, protože 
pokud se nám to letos nepodaří, budeme nuceni s koncem roku vše zakonzervovat a fungováni ukončit. 
Nechtěl bych se dožít dne, kdy někdo celý výbor nařkne, že něco dělal v rozporu ze stanovami. 
Jen pro informaci: Na poslední ohlášenou schůzi přišlo z 328 členů jen 27 členů… A to opravdu 
nestačí.  
Schůze se bude konat, jakmile to situace dovolí, sledujte prosím naše stránky www.csvolomouc.cz. 
Všem u koho máme email, rozešleme pozvánku. Nyní má 283 členů u ZO evidován svůj email. 
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