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Oběžník č.3/2009

1) Evropské dotace pro chovatele včel  
     V časopise Včelařství č. 4/2009 byly ve vnitřní příloze vyhlášeny dotace na rok 2009 dle nařízení vlády č. 197/2005 a jejich 
změn NV č. 285/2007 Sb, včetně příslušných formulářů. Od strany 16 přílohy je uveřejněn přesný postup žadatelů o dotaci, včetně 
závazných termínů, které je nutno pro kladné vyřízení dotace bezpodmínečně dodržet.
     Žádosti o dotace na léčebné přípravky proti varroáze se podávají prostřednictvím základní organizace ČSV Olomouc (termín 
14.5.2009 – viz Oběžník č. 2/2009). Žádost o dotaci na pořízení aerosolového vyvíječe se podává výhradně přes Okresní výbor 
ČSV v termínu do 1.6.2009. 
      Žádost o dotaci na léčení aerosolem podává žadatel pouze vyplněním příslušné kolonky v Objednávce léčebných přípravků na 
boj proti varroáze prostřednictvím základní organizace ČSV Olomouc (termín 14.5.2009)
     Všechny ostatní dotace podává žadatel přímo na Ústřední výbor ČSV, Křemencova 8, Praha. 

2)    Nařízení KVS pro Olomoucký kraj – mimořádná veterinární opatření v     souvislosti s     výskytem moru včelího plodu  
           Na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu byla vyhlášena ohniska v katastru obcí Dolany a
        Olomouc –Neředín. 
        Ochranná pásma se tímto vymezují kolem ohniska v katastrech obcí, nebo jejich  místních částí:
        Dolany, Dolánky, Bělkovice, Laštany, Bohuňovice, Moravská Loděnice, Trusovice, Nové Sady, Toveř, Droždín, Hlušovice, Svatý 
        Kopeček, Lošov, Chválkovice, Pohořany, Radíkov, Samotišky, Týneček, Véska u Olomouce, Hněvotín, Horka na Mor., 
        Chomoutov, Břuchotín, Křelov, Nedvězí, Nemilany, Olomouc-město, Klášterní Hradisko, Černovír, Lazce, Olomouc-Hejčín, 
        Olomouc-Neředín, Olomouc-Nová Ulice, Olomouc-Povel, Olomouc-Nové Sady, Olomouc-Hodolany, Olomouc-Bělidla, 
        Chválkovice, Olomouc-Nový Svět, Olomouc-Pavlovičky, Olomouc-Řepčín, Slavonín, Topolany, Ústín. 
             Všem chovatelům včel se stanovišti včelstev v těchto ochranných pásmech se nařizuje:
        Zákaz přemísťování včelstev na území ohniska nákazy a v ochranném pásmu, do tohoto pásma a z tohoto pásma.
        Med ze stanovišť ochranných pásem uvádět do oběhu pouze po jeho předchozím laboratorním vyšetření na přítomnost spor 
        Paenibacillus larvae s negativním výsledkem. Toto vyšetření musí být provedeno po každém vytáčení medu.
        V pozorovací době sledovat zdravotní stav včelstev, provádět pravidelný úklid, zejména likvidaci neupotřebitelného materiálu
         nejlépe spálením a průběžnou dezinfekci stanovišť 10% roztokem SAVA s 5% roztokem NaOH.
        Podrobný text všech nařízení KVS je umístěn na našich webových stránkách, nebo na úředních deskách obecních úřadů.  

3)    Výdej objednaných léčebných přípravků
Výdej objednaných léčiv proběhne ve čtvrtek 25. června 2009 v době od 15. 00 – 17. 00 hod.
Léčebné přípravky je nutno aplikovat pouze dle návodů, které jsou k lékům přiloženy, nebo jsou k dispozici na ZO. Léky s prošlou 
záruční dobou ztrácí účinnost, proto je jejich aplikace neúčinná. Zbytky nespotřebovaných léčiv je nutno ekologicky zlikvidovat dle 
přiložených návodů.

4)    Včelařský zájezd 
     Připomínáme, že včelařský zájezd do Výzkumného ústavu včelařského Dol u Libčic ( podrobnosti o zájezdu jsou v oběžníku 
2/2009) se koná již teď v sobotu 16. 5. 2009. Odjezd z Olomouce, hlavního vlakového nádraží, sraz účastníků v 5.45 hod v hale 
nádraží. Využijte  mimořádné příležitosti k návštěvě tohoto výzkumného ústavu a seznamte se nejnovějšími metodami chovu 
včelích matek. Dotazy ohledně nemocí a chovu včelstev Vám zodpoví přímo pracovníci výzkumného ústavu.  

5)    Mimořádná schůze výboru ZO ČSV Olomouc
        Mimořádná schůze výboru se koná ve čtvrtek 21. května 2009 od 15.00 v klubovně ZO ČSV Olomouc. Účast členů výboru
        je povinná.
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