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Oběžník č.4/2013

1)

Nákazová situace
Podezření na mor včelího plodu z rozboru zimní měli z katastru obce Bělkovice-Lašťany se klinickou prohlídkou
nepotvrdilo.Následně byla Nařízením Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj z 10.6.2013 zrušena ochranná
pásma moru včelího plodu v působnosti naší ZO Olomouc, vyhlášená v loňském roce. V současné době tedy není
v obvodu naší ZO žádné ochranné pásmo moru včelího plodu.
SVS pro Olomoucký kraj vydala dne 14.5.2013 mimořádná veterinární opatření k zamezení a šíření nebezpečné
nákazy – varroázy včel na území Olomouckého kraje. Chovatelům včel se kromě podzimního ošetření přípravkem
Varidol nařizuje i letní ošetření všech včelstev přípravky na bázi kyseliny mravenčí (Formidol), Gabonem, nebo
kombinací obou. Včelaři, kteří prováděli dosud pouze podzimní ošetření budou muset svůj postup léčby přehodnotit a
provádět i léčbu v podletí po vytočení posledního medu. Za nesplnění, nebo porušení povinností, vyplývajících
z tohoto mimořádného veterinárního opatření může SVS uložit finanční sankce.

2)

Postup podání žádostí o dotaci D1 na zazimování včelstev
Jednotliví včelaři si podávají žádost o dotaci na zazimování včelstev D1 na řádně vyplněných tiskopisech, které
budou uveřejněny v časopise Včelařství č.8, nebo si je mohou stáhnout ze stránek www.vcelarstvi.cz. Žádost musí být
doručena osobně, nebo poštou na adresu předsedy, nebo jednatele ZO ČSV Olomouc do 15.září 2013! V pracovní dny
v době od 7.00 – 13.00hod je možno vyplněné žádosti odevzdat jednateli v budově Státní veterinární správy pro
Olomoucký kraj, Tř. Míru 563/101 po tel.dohodě na čísle 737 215 817. Pokud pověříte svého důvěrníka převzetím
dotace, musíte k žádosti přiložit také plnou moc, která bude podepsána jak žadatelem, tak zmocněncem (ten, kdo bude
přebírat dotaci). Nezapomeňte vyplnit a odevzdat rovněž statistický výkaz. Můžete odevzdat i vyplněné Potvrzení o
registraci v ústřední evidenci chovatelů, které jste v těchto dnech dostali poštou. Tato potvrzení pak budou odeslána do
ústřední evidence chovatelů hromadně.
Věnujte prosím náležitou pozornost vyplnění všech tiskopisů. Při nesprávném, nebo neúplném vyplnění nemůže být
dotace přiznána. Rovněž žádosti dodané po termínu již nemohou být zpracovány a nárok na dotaci zaniká.

3)

Ošetření včelstev aerosolem
Tak jako v minulém roce, budeme provádět i letos pro členy ZO Olomouc ošetření jejich včelstev aerosolovou
technikou. Toto ošetření je nejvhodnější provádět až v průběhu prosince, kdy je ve včelstvu minimum zavíčkovaného
plodu. Zájemci se mohou předběžně objednat u pana Slavíčka na tel. 723 779 497, nebo e-mailem:
slavicek.pepa@seznam.cz. Cena za ošetření jednoho včelstva je 10,-Kč a hradí se hotově obsluze vyvíječe.

4)

Výplata dotací
Po zpracování a sumarizaci podaných žádostí o dotace a obdržení finančních prostředků z ústředí ČSV proběhne
výplata dotací v úterý 26.listopadu 2013 v době od 14.00 do 17.00hod v klubovně ZO, Tř. 1.Máje 5. Na základě
plných mocí budou dotace vyplaceny důvěrníkovi (zmocněnci). Bez plné moci bude dotace vyplacena pouze žadateli
po předložení průkazu totožnosti.

5)

Půjčování knih z knihovny ZO ČSV Olomouc
ZO Olomouc obnovuje pro své členy od srpna tohoto roku půjčování knih a elektronických nosičů se včelařskou
tématikou. Na našich stránkách www.csvolomouc.cz a v klubovně bude uveřejněn půjčovní řád a seznam knih a
elektronických nosičů, které si naši členové mohou vypůjčit. Půjčovní dny nebudou zatím pevně stanoveny, budou
dohodnuty dle potřeb případných zájemců.
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