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Oběžník č. 4/2019

1)

Nákazová situace
V tomto roce bylo zjištěno ohnisko moru včelího plodu pouze v katastrálním území Lašťany s následným vyhlášením
ochranných pásem v obcích: Bělkovice, Bohuňovice, Dolany, Domašov, Lašťany, Pohořany a Véska. Všechna ostatní
ochranná pásma, vyhlášená v loňském roce v územní působnosti ZO Olomouc byla již zrušena.

3)

Postup léčení včelstev přípravkem Varidol, MP 10, nebo M1-AER
Do konce září je nutno vložit do úlů podložky na sběr včelí měli. Fumigaci zahájíme od 1. října postupem, uvedeným
v příbalovém letáku. Je důležité toto datum u všech chovatelů dodržet z důvodu plošného ošetření na souvislém území. Další
ošetření provedeme do 14 - 21 dnů od prvního ošetření. 1 – 2 dny po fumigaci zkontrolujeme spad roztočů na podložkách,
podložky očistíme a vložíme zpět do úlu. Ošetření provádíme 3x až do prosince, pokud teploty neklesnou pod 10°C. Při
nižším poklesu teploty je včelstvo již v těsném chomáči a účinná látka se ke všem včelám pomocí klasické fumigace
nedostane. V tomto případě je účinná pouze metoda aerosolové techniky, kdy se mikroskopické kapénky z vyvíječe aerosolu
dostanou i dovnitř chomáče včel. I v letošním roce budeme zapůjčovat vyvíječ aerosolu s kompresorem benzínovým, nebo
elektrickým pro případné zájemce. Nahlášení do pořadníku je možno u předsedy ZO. Aplikace aerosolu s přiloženým
návodem není složitá, případně se zkušenějším včelařem ji zvládne každý.
Od tohoto roku bohužel zrušil Státní zemědělský intervenční fond dotaci na aerosolovou techniku, takže již nebude
vyplácena dotace 10,-Kč na jedno ošetřené včelstvo, ani nebudou dotace na nákup aerosolových vyvíječů a kompresorů.

4)

Výplata dotace 1.D. - Podpora včelařství
Včelaři, kteří si podali řádně vyplněnou žádost o dotaci včetně příloh, bude tato vyplacena v hotovosti ve čtvrtek 21.
listopadu 2019 od 13.00 do 17.00hod v klubovně ZO, ul. Škrétova 2, Olomouc. Náhradní termín výplaty pak bude
v pondělí 25. 11. od 14.00 do 16.00hod. Na základě plných mocí bude dotace v hotovosti vyplacena důvěrníkovi
(zmocněnci), jinak bude dotace vyplacena žadateli po předložení průkazu totožnosti.
Pokud žadatel na žádosti zaškrtnul políčko: „žádám o výplatu dotace na účet“ a vyplnil číslo svého účtu, bude mu celá
dotace zaslána na uvedený účet, nutno však obratem zaslat členský příspěvek na rok 2020 na náš účet 256633944/0300.
Částku nelze snížit o příspěvek, protože musíme poskytovateli dotace doložit, že celá částka byla žadateli vyplacena.

5)

Členské příspěvky na rok 2020
Rozhodnutím republikového výboru ČSV se zvyšuje roční členský příspěvek člena ČSV na 300,-Kč. Roční poplatek na
včelstvo se nemění.
Všem včelařům, kteří si podali žádost o dotaci 1.D. a žádali o výplatu dotace v hotovosti, bude členský příspěvek na rok
2020 vyúčtován při výplatě dotace.
Včelaři, kteří si žádost o dotaci nepodali, včelaři bez včelstev, kteří chtějí být i nadále členy ZO ČSV Olomouc a členové,
kteří žádali o výplatu dotace na účet, musí nejpozději do 25.11.2019 uhradit členský příspěvek na rok 2020 ve výši 300,-Kč
+ 31,-Kč za každé chované včelstvo. Příspěvek možno uhradit hotově do pokladny ZO, nebo převodem na náš účet:
256633944/0300. Do poznámky nutno uvést příjmení s dovětkem: příspěvek 2020. Nezaplacením členského příspěvku bude
členství ukončeno. Ukončení členství na vlastní žádost je také vhodné oznámit telefonicky, nebo na uvedený e-mail.
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