ZO ČSV Olomouc

Srpen 2012

Oběžník č.4/2012

1)

Nákazová situace
Krajská veterinární správa Olomouc ruší svým nařízením z června tohoto roku tato ochranná pásma v působnosti naší ZO:
Březce, Dolánky, Chomoutov, Olomouc – Černovír, Olomouc – Chválkovice, Štěpánov a Týneček.
Z důvodu zjištění moru včelího plodu u včelaře ze ZO Šternberk, který měl včelstva umístěna v katastru obce Bělkovice, byla
v květnu tohoto roku vyhlášena nová ochranná pásma v obcích Bělkovice, Lašťany, Bohuňovice, Hlušovice, Dolany, Samotišky,
Svatý Kopeček a Radíkov.

2)

Změna v dodávce léčebných přípravků na rok 2012
Dodavatel léčebných přípravků pro včely - Výzkumný ústav včelařský Dol vyvinul nový lék pod označením FORMIDOL 80,
který má prokazatelně vyšší účinek na tlumení varroázy než původní lék FORMIDOL 40 (viz Včelařství č.7, str. 219). Z důvodu
klinického testování nového léku nám dodal výrobce pouze polovinu původně objednaného FORMIDOLU 40 a druhou polovinu
dodal k testování v provedení FORMIDOL 80. Protože však nový FORMIDOL 80 není dosud registrován v Ústavu pro státní
zkoušení veterinárních biopreparátů a nevztahuje se na něj zatím státní dotace, je nutno doplatit rozdíl při odběru nového
FORMIDOLU 80 v částce 17,-Kč za jedno balení( cena balení FORMIDOLU 80 je 32,-Kč).

3)

Postup podání žádostí o dotaci D1 na zazimování včelstev
Jednotliví včelaři si podávají žádost o dotaci D1 na zazimování včelstev na řádně vyplněných tiskopisech, které jsou
uveřejněny v časopise Včelařství č.8, nebo na www.vcelarstvi.cz do 15.září 2012 u ZO ČSV Olomouc. Žádost o dotaci, statistický
výkaz, případně plnou moc k výplatě dotace můžete doručit osobně, nebo poštou, nejlépe prostřednictvím svých důvěrníků na
adresu předsedy, nebo jednatele naší ZO. V pracovní dny v době od 7.00 – 13.00 je možno vyplněné tiskopisy předat jednateli
v budově Krajské veterinární správy Olomouc, Tř. Míru 563/101, tel. 737 215 817.
Věnujte prosím náležitou pozornost vyplnění žádosti o dotaci. Při nesprávném, nebo neúplném vyplnění žádosti nemůže být
dotace přiznána. Plnou moc musí podepsat jak žadatel, tak i zmocněnec (ten, kdo přejímá plnou moc a bude přebírat dotaci), jinak je
plná moc neplatná. Žádosti doručené po termínu již nemohou být zpracovány a nárok na dotaci zaniká. Současně s předložením
žádosti o dotaci můžete doručit i vyplněné a podepsané hlášení pro Českomoravskou společnost chovatelů, které pak budou
odeslány do registru chovatelů hromadně.

4)

Výplata dotací
Po zpracování a sumarizaci všech podaných žádostí a obdržení finančních prostředků z ústředí ČSV proběhne výplata dotací ve
čtvrtek 22. listopadu 2012 od 14.00 do 17.00 hod v klubovně ZO. Na základě plných mocí bude dotace vyplacena zmocněnci
(důvěrníkovi). Bez plné moci může být dotace vyplacena pouze žadateli po předložení průkazu totožnosti.

5)

Možnost ošetření včelstev aerosolem
ZO ČSV Olomouc objednala aerosolový vyvíječ s kompresorem s termínem dodáním v měsíci září 2012. Kdo bude mít
zájem o ošetření svých včelstev proti varroáze touto metodou, může se telefonicky přihlásit u předsedy ZO. Po sumarizaci všech
požadavků bude žadatelům sdělen přesný termín ošetření aerosolem na jejich včelnici. Ošetření bude provádět proškolená obsluha.
Žadatel uhradí obsluze vyvíječe 10,- Kč za jedno ošetření každého včelstva na úhradu vzniklých nákladů a poskytne Varidol do
náplně vyvíječe. Při aplikaci aerosolu je samozřejmě nutná přítomnost majitele včel.
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