
 

 

   ZO ČSV Olomouc                           Leden 2019 
 

 

Oběžník č.1/2019 
Výbor ZO Olomouc přeje všem členům a jejich rodinným příslušníkům v novém roce hodně zdraví a úspěšný včelařský rok. 

 

 

 

1)      Nákazová situace 

   Nadále platí ochranná pásma moru včelího plodu v katastrech obcí: Bělkovice, Blatec, Bohuňovice, Bystrovany, Dolany, 

Droždín, Dub nad Mor., Grygov, Hlušovice, Charváty, Chválkovice, Kožušany, Lašťany, Lazce, Majetín, Moravská 

Loděnice, Pohořany, Radíkov, Samotížky, Svatý Kopeček, Tovéř, Trusovice, Týneček, Velký Týnec, Věrovany a Véska na 

území ZO Olomouc. Včelaři, kteří mají včelstva umístěna na území jiných ZO, musí se tam informovat o momentální nákazové 

situaci. Z vyjmenovaných katastrů bude vyšetřena zimní měl kromě varroázy i na  mor  včelího plodu. 

   Metodika kontroly zdraví zvířat a vakcinace doznala v tomto roce značných změn. Monitoring moru včelího plodu se bude 

provádět již po 2 letech od ukončení ochranného pásma, náklady za vyšetření vzorků z ochranných pásem bude přímo hradit 

veterinární správa. Dle zjištění se monitoring v tomto roce netýká žádného katastru v působnosti naší ZO. 

 

              

2)     Výroční členská schůze  

             Výroční členská schůze naší základní organizace se bude konat v sobotu 16. března 2019 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, ocenění jubilantů 

c) Zpráva o hospodaření za rok 2018 

d) Zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2018 

e) Návrh činnosti a rozpočtu na rok 2019 

f) Schválení odměn členům výboru a důvěrníkům 

g) Doplňující volby do výboru ZO 

h) Diskuse 

i) Usnesení a závěr výroční členské schůze 

Po ukončení schůze bude následovat přednáška učitele včelařství Mgr. Solčanského na téma anatomie, biologie a fyziologie 

včely medonosné. 

 

3)      Výsledky rozboru zimní včelí měli  

              Výsledky rozboru na varroázu budou koncem února zveřejněny na našem webu csvolomouc.cz, nebo pak na výroční členské 

           schůzi 16. 3. 2019. Výsledky rozboru na mor budou k dispozici u předsedy, nebo jednatele ZO. Nicméně pokud vás nebude 

           kontaktovat v průběhu února veterinární správa v důsledku pozitivního rozboru na mor, bude váš vzorek v pořádku.  

 

4)       Objednávka léčebných přípravků na boj proti varroáze + desinfekce 2019  

              Vzhledem ke stále kratším termínům je možno objednávat letos léčebné přípravky pro včely již od konce ledna. Poslední  

            termín  dodání objednávky spolu s úhradou za léky je ve čtvrtek 21. března 2019 v době od 14.00 do 16.00 hod v klubovně  

            ZO, ul. Škrétova 2, Olomouc. Objednávky je možno zasílat do 21.3.2019 i elektronicky na adresu: zocsvoc@seznam.cz a  

            platbu za objednané léky zaslat na náš účet 256633944/0300, do poznámky nutno uvést příjmení s dovětkem: léky19.  

    Přijímány budou pouze objednávky na platném formuláři pro rok 2019. Formulář je k dispozici na našem webu v sekci: 

Formuláře, v tištěné podobě na klubovně ZO, nebo pak na výroční schůzi. 

 

5)        Včelařský kroužek mládeže 

               Již třetím rokem jsme zřizovatelem včelařského kroužku mládeže při Domu dětí a mládeže v Olomouci. Pro jeho pokračování  

            sháníme vedoucího. Jedná se o 2-3 hodiny týdně v celkovém počtu 50 hodin během školního roku. Kroužek zaštiťuje  

            rovněž včelařská škola Nasavrky včetně přiznání finanční odměny vedoucímu kroužku. 

            Zájemci se mohou hlásit u předsedy ZO. 
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