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OBĚŽNÍK č.1/ 2008

Výbor ZO ČSV Olomouc přeje do nového roku všem našim členům hlavně hodně zdraví a
 úspěšnou včelařskou sezónu 2008

1. Úkoly s     příchodem nového roku.  
Včelaře upozorňujeme na povinnost nahlášení stanoviště a počtu včelstev příslušnému obecnímu úřadu, na jehož katastru jsou 
včelstva umístěna, v Olomouci pak na Magistrát města Olomouce – odbor životního prostředí nejpozději do konce února 2008. 
Nahlášení doporučujeme provést prostřednictvím svých důvěrníků, kteří souhrnné hlášení za celý obvod předají obecnímu, nebo 
městskému úřadu. Tiskopis je k dispozici na ZO ČSV Olomouc. Dále je každý včelař povinen dle vyhlášky 375/01 a ve smyslu 
zákona  154/2000 Sb. O šlechtění a  evidenci hospodářských zvířat vést průběžně Registr stanoviště včelstev. Tiskopis je 
k dispozici rovněž na ZO ČSV Olomouc. Tento tiskopis se nikam neodesílá, zůstává u jednotlivých včelařů pro případnou kontrolu 
nadřízených orgánů.

2. Výroční členská schůze  
Výroční členská schůze se bude konat v sobotu 10. března 2008 v době od 9.00 do13.00 hod. Prezentace a výdej členských 
známek bude probíhat již od 8.15 hod. Schůze se bude konat v areálu Středního odborného učiliště zemědělského v Olomouci, 
Gorazdovo náměstí 64/1 (u pravoslavného kostela v bývalých vojenských kasárnách). Auta možno parkovat přímo v areálu čiliště.

         Program výroční členské schůze:
1)    Zahájení schůze
2) Organizační záležitosti, přijetí nových členů, ocenění jubilantů
3) Zpráva o činnosti ZO za uplynulý rok 2007
4) Zpráva o hospodaření ZO ČSV Olomouc za rok 2007, zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2007
5) Vystoupení zástupce OV ČSV Olomouc, KVS Olomouc, příp. dalších hostů
6) Diskuse k předneseným zprávám
7) Návrh činnosti a návrh rozpočtu ZO na rok 2008, schválení odměn členům výboru a důvěrníkům
8) Usnesení a závěr výroční členské schůze.   
Členové ZO, kteří mají zájem o nákup, nebo prodej včelstev, nebo včelařského zařízení mohou své požadavky v písemné podobě 
s kontaktní adresou, příp. telefonem vystavit v předsálí této schůze.
Na výroční členskou schůzi jsou srdečně zváni všichni členové naší ZO

3. Včelařský zájezd 2008       
Včelařský zájezd v tomto roce je naplánován do Výzkumného ústavu včelařského Dol u Prahy se zaměřením na léčbu nemocí 
včelstev. V areálu ústavu je rovněž možno zakoupit některé včelařské pomůcky, kvasinky na výrobu medoviny, včelí produkty 
apod.Termín zájezdu je stanoven na sobotu 17. května 2008. Sraz účastníků v 6.00 na parkovišti u supermarketu BILLA Olomouc, 
ul.Hynaisova (u zimního stadionu). Na zpáteční cestě navštívíme rovněž některé pamětihodnosti . Předpokládaný návrat do 
Olomouce v 19.00. Cena zájezdu 150 Kč na osobu. Závazné přihlášky  přijímáme již na členské schůzi 15.3. 2008, nebo pak 
telefonicky u předsedy ZO. Výbor ZO ČSV zve všechny zájemce včetně rodinných příslušníků na tento zajímavý zájezd.

4.    Nákazová situace
       V obvodu naší ZO byl v roce 2007 zjištěn mor včelího plodu u tří chovatelů. Ohniska moru byla zjištěna u členů naší ZO v obci 

Radíkov a Loučany. V obci Lípy byl zjištěn mor u včelaře, který není nijak registrován . Veterinární opatření, vydaná v souvislosti se 
zjištěním těchto ohnisek moru včelího plodu zůstávají i nadále v platnosti. Ochranná pásma jsou tedy stále vyhlášena v katastrech 
obcí:

       Olomouc-Hodolany, Olomouc-Holice, Bystrovany, Velký Týnec, Svésedlice, Čechovice, Radíkov, Dolany, Dolánky, Nové Sady, 
Toveř, Samotišky, Svatý Kopeček, Droždín, Bělkovice, Pohořany, Véska, Slatinice, Drahanovice, Lutín, Lípy, Třebčín, Ludéřov, 
Střížov, Kníničky, Lubenice, Rataje, Vojnice, Loučany, Náměšť na Hané, Pohořany, Hrubá Voda, Nové Dvory, Lhota pod osířem.

       Všichni chovatelé včel v ochranném pásmu musí i nadále dodržovat veterinární opatření, uveřejněná ve věstníku č.3/2007.    
a) zákaz přemisťování včelstev, rojů, matek a veškerého včelařského materiálu do a z ochranného pásma s výjimkou vzorků zimní 

měli a medu,
b) med uvádět do oběhu jen od včelstev klinicky zdravých a pouze na základě negativního výsledku vyšetření směsného zorku 

zimní měli na původce nákazy Paenibacilus larvae. V případě pozitivního nálezu může být med zpracován pouze v pekárenském 
průmyslu. Tento med je pro člověka prakticky neškodný, musí být však tepelně zpracován, aby jeho distrtibucí nedocházelo 
k dalšímu šíření spór této nebezpečné nákazy,



c) Provádět preventivní prohlídky svých včelstev se zaměřením případného zjištění nákazy včelího plodu přímo chovatelem, nebo 
školeným prohlížitelem včelstev. V případě podezření neprodleně informovat nákazového referenta, nebo předsedu naší ZO. Při 
prohlídkách nutno používat jednorázové ochranné rukavice a po každé prohlídce desinfikovat ochranný oděv a obuv,

d) Odebrané vzorky zimní měli vždy uzavřít do nepropustného obalu PVC, vzorky označit výrazně červenou barvou
Za porušení vydaných veterinárních opatření mohou být kontrolními orgány udělovány sankce.

5.  Schůze výboru ZO ČSV Olomouc  
Schůze výboru se v tomto roce budou konat vždy ve čtvrtek od 16.00hod v klubovně ZO a to:
21. února 2008

 22. května 2008
         4.  září 2008
        27. listopadu 2008 
        V případě naléhavé potřeby může být schůze svolána i mimořádně.

 Pokud někdo z členské základny bude mít potřebu cokoliv projednat s předsedou, nebo členy výboru, nechť využije těchto 
termínů.

6) Prodejna včelařských potřeb  
Nejbližší prodejna pro včelaře se nachází v Olomouci-Neředíně,  konečná tramvají č. 2, 5 a 7 v areálu bývalých kasáren 
(u letiště). Prodej pro maloodběratele je vždy v pondělí a ve středu od 8.00 – 16.00 hod.
Zajistěte si včas včelařské potřeby pro nastávající sezónu.

 

Pavel Matlas  v.r.                                                                                                                Vladimír cihelka v.r
Jednatel ZO ČSV Olomouc                                                                                                  předseda ZO ČSV Olomouc
V Drahách 130, Bohuňovice                                                                                                Veleslavínova 16, Olomouc 
Tel: 585 389 338                                                                                                                  Tel: 585 229 090
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