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Oběžník č. 4/2008
1) Výsledky dotace z rozpočtu Olomouckého kraje
Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na podporu začínajících a stávajících včelařů byla u naší ZO přiznána dvěma
začínajícím a šestnácti stávajícím včelařům v celkové výši 177.521,-Kč. Původně plánovaná částka 500.000,-Kč pro celý
Olomoucký kraj byla navýšena na 1.047.308,-Kč. Dá se předpokládat, že dotace včelařům bude vyhlášena i na rok 2009.
Pokud tomu tak bude, bližší informace budou poskytnuty na výroční členské schůzi. Připomínáme, že každá dotace musí
být řádně vyúčtována, tzn. doložena příslušnými doklady, kterými prokážeme uskutečnění výdajů na akci, na kterou byla
dotace vyhlášena.
2) Nákazová situace – nová a stávající ohniska moru včelího plodu
Z letního odběru vzorků včelí měli, který nařídila Krajská veterinární správa a o kterém jste byli informováni v oběžníku
3/08
byl zjištěn mor včelího plodu mimo jiné u člena naší ZO v katastru obce Chomoutov a u neregistrovaného člena v obci
Křelov. Následně na to bylo vydáno veterinární opatření pro ohnisko moru a vyhlášena nová ochranná pásma pro obce,
nebo části obcí: Olomouc – Hodolany, Holice, Nový Svět, Nový Dvůr, Řepčín, Hejčín, Černovír, Neředín, Lazce,
Chválkovice, Horka nad Moravou, Štěpánov, Křelov, Břuchotín, Březce, Moravská Loděnice, Chomoutov,
Hlušovice, Trusovice, Bohuňovice, Skrbeň, Týneček, Dolany, Dolánky, Toveř, Samotišky, Droždín, Svatý Kopeček,
Bukovany, Pohořany, Véska, Nové Sady, Bělkovice, Lašťany, Radíkov, Hlubočky, Jívová, Velký Týnec, Krčmaň,
Grygov, Vsisko, Ústín a Hrubá Voda. Jelikož dosud nebyla zrušena ochranná pásma z roku 2007, i nadále tato pásma
trvají pro obce: Bílsko, Nové Dvory, Senička, Náměšť na Hané, Loučany, Vilémov, Senice na Hané, Odrlice, Cholina,
Lípy, Třebčín, Rataje, Ludéřov, Slatinice, Drahanovice, Kníničky, Čechy pod Kosířem, Lutín a Olšany u
Prostějova.
Ve všech těchto obcích je nařízeno Krajskou veterinární správou vyšetření vzorků zimní měli kromě přítomnosti varroa
destruktor rovněž vyšetření na přítomnost spór moru včelího plodu.
3) Přednáška o moru včelího plodu
Jak jste byli informováni v oběžníku 3/08, vzhledem k nepříznivé nákazové situaci v působnosti naší ZO byla uskutečněna
dne 17.9.2008 v budově Státního veterinárního ústavu v Olomouci přednáška MVDr. Jaroslava Bzdila o moru včelího
plodu a dalších nákazách včelstev, jako je třeba šíření nebezpečného úlového brouka Aethina tumida. Přednáška byla
doplněna zajímavou videoprodukcí. Všech 80 posluchačů z řad včelařů vysoce hodnotilo úroveň této zajímavé přednášky.
4) Odběr zimní měli k laboratornímu vyšetření
Po posledním (zpravidla třetím) ošetření včelstev proti roztoči Varroa destruktor podložky zkontrolujeme a po očištění je
opět vložíme do úlů. Koncem ledna pak podložky vyjmeme, spadanou měl zbavíme mrtvolek nejlépe přes síto, s otvory ne
menšími než 5mm, aby ve vzorku mohl být zjištěn případný výskyt úlového brouka Aethina tumida a vytvoříme jeden
směsný vzorek měli maximálně z 10 – 15ti včelstev. Takto připravenou měl opatrně vysušíme, aby nebyla vlhká a
nasypeme do plastového uzavíratelného obalu, nejlépe do kelímku od jogurtu (skleněné obaly nebude laboratoř přijímat).
Pokud máme více stanovišť, směsné vzorky vytvoříme z každého stanoviště zvlášť. Každý včelař obdrží předtištěné
samolepící štítky podle počtu směsných vzorků. Štítek čitelně popíše dle předtisku: jméno a příjmení, registrační číslo,
název a číslo stanoviště, počet včelstev a číslo pořadové. Číslo registrační a číslo stanoviště zjistíme z tiskopisu, který
každým rokem zasílá Českomoravská společnost chovatelů. Číslo pořadové bude ve tvaru: číslo obvodu / číslo pořadové
dle tiskopisu „Návrh na vyšetření“. Pokud bude mít včelař více vzorků, napíší se za toto pořadové číslo písmena A,B,C, atd.
Takto vypsaný štítek pak nalepíte na bok kelímku. Pořadové číslo tak, jak je uvedeno na štítku, bude uvedeno i na víčku
každého kelímku. Vzorky měli ze všech ochranných pásem, které jsou uvedeny v bodu 2 oběžníku budou výrazně označeny
křížkem červené barvy (silným fixem), jak na štítku , tak i na víčku. Vzorky budou navíc zabaleny do igelitových obalů.
Tyto vzorky budou vyšetřeny rovněž na přítomnost spór moru včelího plodu. Takto připravené vzorky předá každý včelař
s částkou 20,-Kč za každý vzorek svému důvěrníkovi, nebo je odevzdá osobně ve čtvrtek dne 29. 1. 2009 v době od 15.00
do 17.00 v klubovně ZO. K předaným vzorkům každý důvěrník přiloží trojmo vyplněné seznamy – „ Návrh na
vyšetření“.
5) Návrh včelařského zájezdu v roce 2009
Jelikož plánovaný zájezd do Výzkumného ústavu včelařského Dol se z důvodu neobsazené kapacity autobusu v roce 2008
neuskutečnil, plánujeme z důvodu zájmu včelařské základny stejný zájezd v roce 2009 s využitím vlakového spoje formou
zlevněné hromadné jízdenky. Podrobné informace budou v oběžníku č.1/2009 a na výroční členské schůzi.
6)

Webové stránky naší ZO
Tyto stránky najdete na adrese csvolomouc.cz . Jsou tam veškeré informace ze ZO, zajímavé odkazy, diskuze, inzerce apod.
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