
   ZO ČSV Olomouc              Duben 2015

Oběžník č.3/2015

1)      Nákazová situace
     Dle dosud platných nařízení Krajské veterinární správy SVS pro Olomoucký kraj zůstávají v obvodu naší ZO v platnosti 
ochranná pásma moru včelího plodu v těchto katastrálních územích:  Charváty, Tážaly, Blatec, Kožušany, Bystročice, Dub nad 
Moravou, Žerůvky a Nedvězí u Olomouce. Nově bylo vyhlášeno ohnisko moru včelího plodu v obci Ludmírov na okrese 
Prostějov. Ochranné pásmo zasahuje i na stanoviště včel ZO Olomouc v obci Vojtěchov u Konice. Zrušení ochranných pásem je 
automaticky 1 rok od vyhlášení, v našem případě to bude 5.5.2015, pokud se v těchto katastrech  neobjeví nová nákaza.
      Státní veterinární správa dále vydala Nařízení Č.j. SVS 2015/026632-G k tlumení a zamezení šíření varroázy včel na rok 2015.
 Do 15. 4. 2015, kdy je možno provést předjarní preventivní ošetření, je zakázáno jakékoliv přemísťování včelstev. Ve 
vyjmenovaných okresech je nařízeno provést celoplošné předjarní ošetření nátěrem plodu s následnou fumigací, nicméně okres 
Olomouc v tomto seznamu není uveden z důvodu dobrých výsledků rozboru zimní včelí měli. Chovatelé, kteří se rozhodli provádět 
letní preventivní ošetření, musí toto ošetření zahájit nejpozději 10 dnů po posledním vytočení medu. Při podzimním ošetření je 
nutno vložit do 30.9.2015 na dna úlů podložky na sběr měli a od 10.10.2015 pak zahájit podzimní ošetřování.   
   

2)     Změna sídla klubovny ZO Olomouc
            Z důvodu výpovědi z pronájmu naší klubovny v objektu  na Tř. 1. Máje 5, bude klubovna  od dubna 2015 přemístěna na ulici 
        Škrétova 2, Olomouc -Šibeník, vedle Restaurace U koule, v 1. patře budovy školky. Vchod je brankou do dvora a po železném 
        schodišti nahoru.          

                       
3)     Výdej léčebných přípravků na boj proti varroáze na rok 2015 
             Výdej léčebných přípravků  bude uskutečněn ve čtvrtek 9. července 2015 v době od 14.00 do 17.00 v nové klubovně ZO, 
         ulice Škrétova 2, Olomouc- Šibeník . Náhradní termín výdeje léků pak bude v nové klubovně příští čtvrtek 16. 7. 2015 v době od 
         15.00 do 16.00hod.

                     
4)      Včelařský zájezd 2015 
            Včelařský zájezd 5. července 2015 na včelí farmu Ing. Cimaly do Pustých Žibřidovic je již  obsazen. Možno  zaregistrovat jen 

několik náhradníků.  Nahlášeným  účastníkům sdělujeme, že odjezd autobusu je v 6.30 hod od pošty u hlavního vlakového nádraží 
Olomouc. Exkurze na farmě proběhne přibližně od 8.30 do 11.30 hod. Po obědě se přesuneme autobusem do Orlických hor na 
prohlídku vojenské pevnosti Bouda za městem Králíky. Návrat do Olomouce předpokládáme v 19 hod.
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