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Oběžník č.5/2017 
 

1)      Nákazová situace 

    Začátkem tohoto roku byla vyhlášena ohniska moru včelího plodu opět v obcích  Droždín a Véska  a současně vyhlášena 

ochranná pásma opět pro katastry: Bělidla, Bělkovice, Bohuňovice, Bukovany, Bystrovany, Černovír, Droždín, Hlubočky, 

Hlušovice, Hodolany, Holice, Klášterní Hradisko, Lašťany, Lošov, Moravská Loděnice, Mrsklesy, Olomouc-město, 

Pavlovičky, Pohořany, Posluchov, Přáslavice, Radíkov, Samotíšky, Svatý Kopeček, Tovéř, Trusovice, Týneček, Velká 

Bystřice, Velká Střelná, Velký Týnec a Véska. Ostatní ochranná pásma, vyhlášená v loňském roce byla zrušena. 

   V srpnu tohoto roku bylo vyhlášeno nové ohnisko moru v obci Majetín a zároveň vyhlášena ochranná pásma pro katastry: 

Blatec, Dub nad Mor., Grygov, Charváty, Kokory, Krčmaň, Lipňany, Majetín, Přestavlky, Velký Týnec a Věrovany, a 

nové ohnisko moru v obci Slavonín, s vyhlášením ochranných pásem pro katastry: Blatec, Bystročice, Hněvotín, Kožušany, 

Křelov, Nedvězí, Tážaly, Topolany a Ústín.  Ve všech ochranných pásmech je nařízeno vyšetření včelí měli na původce moru 

včelího plodu.  Pokud toto vyšetření nebylo provedeno v uplynulých 12 měsících, je nutno do všech včelstev vložit podložky na 

sběr měli a po 14 dnech podložky vyjmout, měl sesypat max. po 10 včelstvech do uzavíratelného plastového sáčku, který vložíme 

do papírové obálky A4. Na obálce bude napsáno jméno a reg. číslo včelaře, číslo stanoviště a počet včelstev ve vzorku.  

    Sběr vzorků k vyšetření bude dne 5.10.2017 od 14.00 do 16.00hod v klubovně ZO, ul. Škrétova 2, Olomouc. Pro případné 

zájemce budou vydány podložky na sběr letní měli, plastové sáčky i papírové obálky v klubovně ZO dne 14.9.2017.  

   V této souvislosti je opět nutno konstatovat nekázeň některých včelařů, kteří pořizují včelstva a použité úly neznámého 

zdravotního stavu a původu, často i z ochranných pásem moru.  Není přece možné, aby se nové ohnisko moru objevilo samovolně 

na území, na kterém mor dosud nebyl.  

    

2)     Nový veterinární inspektor pro okres Olomouc 
    Z důvodu přechodu MVDr. Ležovičové na jiné pracoviště, řeší nyní problematiku zdraví včel pro okres Olomouc MVDr. 

Zuzana Slimaříková, tel. 607 060 392, nebo 585 700 736. V době pracovního klidu je to krizová linka 720 995 206.  

  

3)     Postup léčení včelstev přípravkem Varidol  

     Do konce září je nutno vložit do úlů podložky na sběr měli. Fumigaci Varidolem zahájíme od 10. října postupem, uvedeným 

v příbalovém letáku. Je důležité toto datum dodržet z důvodu plošného ošetření na souvislém území. Další ošetření provedeme do 

14 - 21 dnů od prvního ošetření. Vždy za 4-5 dnů po fumigaci na podložkách zkontrolujeme spad roztočů, podložky očistíme a 

vložíme zpět do úlu. Ošetření provádíme 3x až do konce prosince, pokud teploty neklesnou pod 10°C. Při nižším poklesu teploty 

je včelstvo v těsném chumáči a účinná látka se ke všem včelám nedostane. V tomto případě je účinná pouze metoda aerosolové 

techniky, kdy se mikroskopické kapénky dostanou i dovnitř chumáče včel. I v letošním roce budeme zapůjčovat vyvíječ aerosolu 

s kompresorem benzínovým, nebo elektrickým pro zájemce o toto ošetření. Přihlášení do pořadníku je možno u předsedy ZO. 

Aplikace aerosolu s přiloženým návodem není složitá, případně se zkušenějším včelařem ji zvládne každý.     

 

4)     Výplata dotace 1.D. - Podpora včelařství 

  Včelaři, kteří si podali řádně vyplněnou žádost o dotaci, bude tato vyplacena ve čtvrtek 23. listopadu 2017 od 13.00 do 

17.00hod v klubovně ZO, ul. Škrétova 2, Olomouc.  Náhradní termín výplaty pak bude 30. 11. od 15.00 do 16.00hod. Na 

základě plných mocí bude dotace vyplacena důvěrníkovi (zmocněnci), jinak bude dotace vyplacena žadateli po předložení průkazu 

totožnosti.  

  Pokud žadatel vyplnil číslo svého účtu na „Příloze k žádosti dotačního programu“, nebo napíše žádost o bezhotovostní převod a 

číslo účtu na e-mail: zocsvoc@seznam.cz, bude mu celá dotace zaslána na uvedený účet, ale až po úhradě členského příspěvku na 

rok 2018 na účet 256633944/0300. 

 

5)     Členské příspěvky na rok 2018 

           U všech členů, kteří si podali žádost o dotaci 1.D. bude členský příspěvek na rok 2018 vyúčtován při výplatě dotace. 

Členové, kteří si žádost o dotaci nepodali, nebo včelaři, kteří včelstva nemají a chtějí být nadále členy ZO ČSV Olomouc, musí 

nejpozději  do 23.11.2017 uhradit členský příspěvek na rok 2018 ve výši 231,-Kč + 31,-Kč za každé chované včelstvo. Příspěvek 

možno uhradit hotově do pokladny ZO, nebo převodem na účet: 256633944/0300. Do poznámky nutno uvést  příjmení 

s dovětkem: příspěvek 2018. Nezaplacením členského příspěvku je členství automaticky ukončeno. Ukončení členství je také 

vhodné oznámit telefonicky, nebo na uvedený e-mail. 

 

6)      Kurz pro začínající a mírně pokročilé včelaře 

   ZO ČSV Olomouc ve spolupráci se Včelařskou prodejnou v Olomouci pořádá kurz v sobotu 21.října 2017 v obci Ludéřov u 

Drahanovic. Cena 6 hodinového kurzu včetně oběda a občerstvení je 250,-Kč. Pozvánka na kurz s podrobnostmi je na našem webu 

čsv olomouc.cz. v Aktualitách. Závazné přihlášky je nutno oznámit  na telefon: 603 525 740, pí Koppová, nebo na e-mail:  

vp-ol@bee.cz 
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