ZO ČSV Olomouc

Září 2022

Oběžník č.2/2022
1) Výběr žádostí o dotaci 1.D
Upozorňujeme všechny naše členy, kteří budou žádat v letošním roce o dotace 1.D, že v časopise Včelařství
č. 8/2022, je součástí příloha formulář "Požadavek na dotaci 1.D". Ten je zveřejněn i na webových
stránkách ČSV a SZIF. Požadavek je jednotný pro fyzickou i právnickou osobu. Ve stejné příloze je i "Plná
moc k převzetí finančních prostředků" a také formulář "Podklady pro statistický výkaz o včelařství v ČR za
rok 2022". Tuto přílohu je třeba vyplnit z důvodu statistického zjišťování reálného stavu včelstev za celou
Českou republiku. "Podklady pro statistický výkaz o včelařství v ČR v roce 2022" chovatel včel vyplní a
odevzdá společně s "Požadavkem" na ZO ČSV. Chovatel včel - člen ČSV, jehož včelstva jsou umístěna
mimo území základní organizace, ve které je členem, přikládá k "Požadavku" ještě formulář "Potvrzení o
umístění včelstev na území jiných ZO ČSV", jejichž členem není, s přehledem o počtu včelstev, splňujících
podmínky poskytnutí dotace 1.D. Pokud včelstva splňují podmínky dotace, příslušná ZO ČSV na požádání
"Potvrzení" vystaví.
Vyplněné formuláře "Požadavku na dotaci 1.D" se všemi přílohami se budou vybírat opět v naší
klubovně v termínu 8.9.2022 od 16:00 do 19:00 hod.
Budou přijímány pouze kompletní a řádně vyplněné žádosti!
Do 14.10.2022 je možné žádosti posílat na adresu jednatelky: Eva Slouková, Za Humny 10, Olomouc,
77900 nebo po domluvě hodit žádost do schránky.

Hlášení včelaře k 1. 9. 2022 nebude ZO vybírat a odesílat.
Odeslání hlášení o počtu včelstev k 1.9.2022 do ČMSCH je povinností každého chovatele včel. Mohou
to provést písemně nebo elektronicky. Elektronická adresa je: https://eagri.cz/…ely Hlášení musí být
podáno do 15.9.2022.
Nezapomeňte toto hlášení včas odeslat. Pokud by někomu nepřišlo, nebo si nevěděl rady, neváhejte
nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.

Prosíme včelaře kteří nežádají o dotaci 1.D, aby nám zaslali na email
zocsvoc@seznam.cz počet zazimovaných včelstev se stanovišti !!!!!!
2) Členské příspěvky na rok 2023
Členský příspěvek pro rok 2023 je třeba uhradit do 10.11.2022.
Členský příspěvek je 300,-Kč. Roční poplatek na včelstvo se nemění 31,-Kč. Příspěvek se hradí
převodem na účet ZO ČSV Olomouc: 256633944/5500. Jako var. symbol uveďte registrační číslo
chovatele !!!!! a do zprávy pro příjemce uveďte: příspěvek 2023.
Z důvodu identifikace platby, je nutné členský příspěvek uhradit za každého člena samostatně.

Vzorec výpočtu členského příspěvku: 300,- Kč + 31,-Kč x počet včelstev
Ukončení členství je vhodné oznámit na e-mail. zocsvoc@seznam.cz

3) Výplata dotace 1.D
Termín výplaty dotace není znám. Protože SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) bude kontrolovat
každou žádost a bude ji porovnávat s databází včelstev v Českomoravském svazu chovatelů. Předpokládaný
termín výplaty dotace je leden - březen 2023. O termínu výplaty budete informováni na našem webu:
www.csvolomouc.cz a informaci rozešleme emailem.

Pokud žadatel vyplnil číslo účtu na žádosti o dotaci, bude mu dotace zaslána na uvedený účet.

4) 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
půjčovat vyvíječ aerosolu s kompresorem benzínovým nebo elektrickým pro případné zájemce. Aplikace
aerosolu s přiloženým návodem není složitá, případně se zkušenějším včelařem ji zvládne každý.
Rezervace kompresorů a vyvíječe je možné na emailu: zocsvoc@seznam.cz

jednatelka ZO ČSV Olomouc
Eva Slouková
Tel.: 608 437222
email: evinkasloukova@seznam.cz

předseda ZO ČSV Olomouc
Honza Seichter
Tel.:776 104110
email: zocsvoc@seznam.cz

www.csvolomouc.cz

