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1)      Nákazová situace
     Dle dosud platných nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj zůstávají v obvodu naší ZO v platnosti ochranná 
pásma moru včelího plodu v těchto katastrálních územích:  Drahanovice, Kníničky, Lhota pod Kosířem, Ludéřov, Náměšť na 
Hané, Olbramice,  Střížov, Charváty, Tážaly, Blatec, Kožušany, Bystročice, Dub nad Moravou, Žerůvky a Nedvězí u 
Olomouce. V těchto ochranných pásmech, do těchto ochranných pásem a z těchto ochranných pásem platí zákaz přemisťování 
včelstev a včelařského materiálu. Výjimky z tohoto nařízení může povolit Krajská veterinární správa na základě písemné žádosti 
chovatele. Tiskopis je k dispozici u předsedy ZO.  
    V březnu tohoto roku vydala Státní veterinární správa mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření varroázy pro 
rok 2014. V tomto opatření není přímo nařízeno chovatelům provádět letní preventivní ošetření, nicméně, ten, kdo se rozhodl toto 
letní ošetření provádět, musí tak učinit nejpozději do deseti dnů po posledním odběru medu. 
    Všem chovatelům včel se nařizuje provádět podzimní preventivní ošetření. Do 30.9.2014 je nutno vložit na dna všech úlů 
vyjímatelné a čistitelné podložky tak, aby pokryly celou plochu dna úlu. V období od 10. října do 31. prosince 2014 provést trojí 
ošetření přípravkem Varidol dle přiloženého návodu. Mezi jednotlivými ošetřeními dodržet interval 14 – 21 dnů. Do pěti dnů po 
každé aplikaci podložky vyjmout, očistit a vložit zpět do úlů.

2)     Postup podání žádostí o dotaci D1 na zazimování včelstev
    Chovatelé včel si podávají žádost o dotaci na zazimování včelstev na řádně vyplněných tiskopisech, které jsou  uveřejněny 
v časopise Včelařství č.8, nebo si je mohou stáhnout ze stránek www.vcelarstvi.cz. Žádost se podává k místně příslušné ZO ČSV 
Olomouc v termínu do 15. září 2014. Originál žádosti musí být doručena osobně, nebo poštou na adresu předsedy, nebo jednatele 
ZO ČSV Olomouc. V pracovní dny v době od 8.00 do 13.00 hod je možno žádost předat osobně našemu jednateli v budově Státní 
veterinární správy pro Olomoucký kraj, třída Míru 101 po tel. dohodě na čísle 737 215 817. Pokud pověříte důvěrníka převzetím 
dotace, musíte k žádosti předat podepsanou plnou moc jak žadatelem, tak také zmocněncem (důvěrník, který bude dotaci přebírat).
Nezapomeňte k žádosti také přiložit vyplněný statistický výkaz a můžete odevzdat i vyplněné potvrzení o registraci v Ústřední 
evidenci chovatelů, které jste dostali poštou. Potvrzení o registraci budou pak do Ústřední evidence chovatelů zaslána hromadně. 
Ten, kdo potvrzení o registraci dostal na svůj e-mail, toto vyplněné potvrzení může odeslat do evidence zpět e-mailem, ale pouze 
naskenované s Vašim podpisem a vyplněným počtem včelstev.
    Věnujte prosím náležitou pozornost vyplnění všech tiskopisů. Při neúplném, nebo nesprávném vyplnění tiskopisu nebude dotace 
přiznána. Rovněž žádosti dodané po stanoveném termínu nebudou již zpracovány a nárok na dotaci zaniká.   
      

3)     Léčení včelstev aerosolem 
            Tak jako v minulých letech, budeme i letos provádět pro členy ZO Olomouc ošetření jejich včelstev aerosolovou technikou. 

Toto ošetření je nejúčinnější 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 na e-mail: slavicek.pepa@seznam.cz. Cena za ošetření jednoho včelstva je 

     10,-Kč a hradí se hotově obsluze vyvíječe.

4)   Výplata dotací na zazimování včelstev
         Pokud budou finanční prostředky na dotace zaslány včas, bude výplata dotace probíhat 27. listopadu 2014 v době od 14.00 do 

17.00 v klubovně ZO, tř. 1. Máje 5. Na základě dodaných plných mocí bude dotace vyplacena důvěrníkovi. Bez plné moci bude 
dotace vyplacena pouze žadateli po předložení průkazu totožnosti. 

         Současně s výplatou dotací budou vybírány členské příspěvky na rok 2015. Chovatel, který si o dotaci na zazimování včelstev  
nepožádá a hodlá být i nadále členem ZO ČSV Olomouc, musí členský příspěvek na rok 2015 uhradit do konce listopadu 2014.
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