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Oběžník č.2/2019 
 

 

1)      Nákazová situace 

     Rozborem 350 vzorků zimní včelí měli na varroázu bylo zjištěno 41vzorků pozitivních, to znamená s průměrem 

více, než 3 roztoči na včelstvo. Na těchto pozitivních stanovištích je nařízen nátěr zavíčkovaného plodu přípravkem 

M1-AER a to nejpozději do 15. 4. 2019. Přípravek je k dispozici na výroční schůzi 16. 3. 2019 za cenu 20,-Kč. Jako 

doplňkovou léčbu je vhodné provést i jednu fumigaci Varidolem.   

    Rozborem 232 vzorků na mor z ochranných pásem moru včelího plodu bylo zjištěno 5 vzorků pozitivních a to 

z katastrů Bělkovice – Lašťany a Samotišky. Na těchto pozitivních stanovištích bude v jarních měsících provedena 

klinická prohlídka veterinárním inspektorem, která přítomnost moru potvrdí, nebo vyvrátí. 

    Ochranná pásma kolem ohnisek moru Grygov, Majetín a Věrovany, vyhlášená v loňském roce budou po uplynutí 

roční pozorovací doby ukončena, neboť se tam neobjevil žádný nový pozitivní vzorek. 

 

2)     Objednání léčiv proti varroáze 

   Objednávání léčiv již letos probíhá od ledna formou elektronické pošty. Poslední termín doručení objednávky léčiv 

na tento rok spolu s jejich úhradou je ve čtvrtek 21. března 2019 v klubovně ZO, Škrétova 2, Olomouc v době od 

14.00 do 16.00hod. Do objednávky je také nutno uvést počet přezimovaných včelstev k 15. 3. 2019 a ten, kdo 

v loňském roce léčil včelstva aerosolem, uvede rovněž počet takto léčených včelstev. Těmto včelařům bude ke konci  

roku vyplacena dotace 10,-Kč za každé včelstvo léčené aerosolem. I v tomto roce je dotována desinfekce  

BEE-SAFE, kterou je možno si rovněž objednat. Tato desinfekce má vysokou účinnost proti původci moru včelího 

plodu. Bližší informace na www.beesafe.cz.  

   Důvěrníci si pořídí kopii objednávky, kterou pak použijí při výdeji léků jednotlivým včelařům. 

 

3)    Výdej léčebných přípravků proti varroáze     

      Objednané léčebné přípravky budou vydávány ve čtvrtek 20. června 2019 v klubovně ZO Olomouc, Škrétova 2, 

v době od 14.00 do 17.00hod. Kdo si v uvedeném termínu léčiva neodebere, má pak možnost si je vyzvednout od     

10. července 2019 na včelařské prodejně Tř. Míru 245/129 Olomouc – Neředín v otvírací době pondělí, středa a pátek 

od 8.00 do 15.00hod     

 

4)    Včelařský zájezd 

          V tomto roce uskutečníme 18. května exkurzi do Včelařského vzdělávacího centra Nasavrky, spojeném s prohlídkou 

areálu a s přednáškou na téma – chov včelích matek. Rovněž navštívíme muzeum v přírodě Vysočina – Veselý kopec u 

Hlinska. Odjezd autobusu je v 7.00hod od zastávky autobusů M-N (zastávka Regio Jet) u vlakového nádraží 

Olomouc hl.n. poblíž tramvajové smyčky ul. Fibichova. Předpokládaný návrat do Olomouce je v 19.00hod. 

    Zájezd je určen pouze pro členy ZO Olomouc a jejich rodinné příslušníky. Cena zájezdu je 200,-Kč na osobu, děti do 

15 let 100,-Kč. Přihlášky a platbu možno podat na výroční schůzi, nebo pak telefonicky u předsedy do vyčerpání 

kapacity autobusu. 

 

5)  Dotace pro chovatele včel okresu Olomouc 

         I v tomto roce pokračuje dotace od firmy ADM pro členy ČSV okresu Olomouc a to: 

a) Příspěvek na nákup matek do výše 200,-Kč/ks z uznaného chovu, max 1000,-Kč na včelaře. 

b) Příspěvek na rozbor vzorků na mor včelího plodu do výše 200,-Kč za vzorek, max. 1000,-Kč na včelaře. 

c) Příspěvek na nákup včelařských dřevin (ne do soukromých zahrad),úhrada 50% nákupní ceny, max.500,-Kč na 

včelaře, celkem 2000 na ZO. 

d) Příspěvek na včelařský kroužek mládeže (soutěže, exkurze, drobné vybavení, jízdenky apod). O výši příspěvku 

rozhodne Okresní výbor. Nelze hradit občerstvení a odměny pořadatelům. 

    Žádosti včetně originálu daňového dokladu nutno doručit do konce září na ZO Olomouc.  
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