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Oběžník č.4/2010

1) Důvody zpoždění v     dodávce léčebných přípravků  
Omlouváme se všem členům naší ZO za problémy, vzniklé z důvodu opožděné dodávky objednaných léčebných přípravků na boj 
proti varroáze. Prvním důvodem bylo pozdní odeslání souhrnné objednávky léčiv Okresním výborem ČSV v Olomouci. Další 
problém nastal u samotného výrobce léčiv, který neměl dostatek dýhy k výrobě gabonových pásků.
   

2) Letní a podzimní ošetření včelstev proti varroáze  
Způsobům léčby je věnován dostatečný prostor v časopise Včelařství. Z hlavních zásad je to, že léčbu zahajujeme v podletí a to 
zásadně až po vytočení  posledního medu přípravky Formidol, nebo Gabon. Od 10. října do konce roku pak provádíme 3x hlavní 
léčbu přípravkem VARIDOL, který se od letošního roku používá stejný jak pro aplikaci fumigací, tak i pro ošetření aerosolem. 
Přestávka mezi každou aplikací by měla být minimálně 10 dnů. Fumigaci možno provádět pouze při teplotách nad 10ºC, aerosol 
s acetonem lze aplikovat až do teploty -5°C. Do podmetu každého úlu vkládáme podložky, které druhý den po aplikaci vyjmeme, 
po kontrole spadu roztočů je ometeme a vložíme zpět do úlu. Měl po poslední aplikaci Varidolu, zpravidla počátkem ledna příštího 
roku pak odebíráme k laboratornímu vyšetření. Nejúčinnější je aplikace Varidolem, pokud již v úle není žádný zavíčkovaný plod, 
proto třetí aplikaci provádíme s ohledem na počasí v nejzazším možném termínu. 

3) Nákazová situace  
Krajská veterinární správa Olomouc v průběhu měsíce června a července 2010 svým nařízením č. 6, 7, 9,11,15,16 a 19 zrušila 
velkou část ochranných pásem, která byla vyhlášena v loňském roce v souvislosti s výskytem moru včelího plodu na území naší ZO. 
Nadále však jsou ke dni uzávěrky tohoto oběžníku v platnosti až do odvolání  zbývající ochranná pásma v těchto katastrálních 
územích:
Bělkovice, Bohuňovice, Břuchotín, Bukovany, Dolánky, Dolany, Drahanovice, Droždín, Hlušovice, Hněvotín, Hynkov, Laštany, 
Lípy, Lošov,  Moravská Loděnice, Nové Sady, Samotížky, Svatý Kopeček, Toveř, Trusovice, a Týneček. 
Do, z a v těchto ochranných pásmech je možno provádět přesuny včelstev a včelařského materiálu pouze s písemným  souhlasem 
KVS Olomouc. Současně tu platí povinnost vyšetření medu a zimní včelí měli na přítomnost spór moru včelího plodu. 

  
4)    Včelařský zájezd 2010

Výbor ZO pořádá společný zájezd na mezinárodní včelařskou výstavu do Ostravy na sobotu 11. září 2010. Výstava je pořádána 
spolu se zahrádkáři, v průběhu výstavy budou probíhat  přednášky včelařských odborníků, výrobci včelařských potřeb budou nabízet 
své výrobky a tak si určitě přijde každý na své. Po dobrých zkušenostech z loňského roku bude zájezd pořádán vlakovou dopravou. 
Doprava bude pro včelaře naší ZO a jejich rodinné příslušníky zdarma. Odjezd z Olomouce hl.n. do Ostravy hl.n. je v sobotu ráno 
v 6.54 hod rychlíkem EX141. Z důvodu zajištění hromadné jízdenky bude sraz na nádraží již v 6.30hod. Z Ostravského nádraží se 
přesuneme tramvají č.2, 8, nebo 12 na výstaviště Černá louka. Návrat z Ostravy hl.n. je v sobotu odpoledne, odjezd v 15.59hod 
rychlíkem EC 142, příjezd do Olomouce 17.05 hod. Přihlášky  telefonicky  u přítele Ing. Pavla Perutky, tel. 607 776 378. Zúčastnit 
se však mohou i další zájemci naší ZO, kteří budou v uvedený den v 6.30hod v hale Olomouckého nádraží. Kdo má režijní jízdenku 
na dopravu, toto včas oznámí vedoucímu zájezdu.

5)   Postup podání žádostí a výplata dotací na zazimování včelstev
Včelaři si podávají žádost o dotaci na zazimování včelstev na řádně vyplněných tiskopisech, které jsou uveřejněny v časopise 
Včelařství č. 8/2010 nejpozději do 20. 9. 2010 u předsedy ZO. Vyplněné žádosti, nejlépe prostřednictvím svých důvěrníků je 
možno doručit poštou, nebo osobně na adresu předsedy. V pracovní dny (mimo 30.8. – 9.9. 2010) - v době 7.00 – 14.00hod možno 
žádosti doručit osobně na adresu: Nerudova 1, Olomouc (u tržnice), budova Správy dopravní cesty, 2. patro, č. dveří 3.75 po 
předchozí domluvě na tel. 737 401 707. Současně s předložením žádostí doručte i vyplněné hlášení registrace pro Českomoravskou 
společnost chovatelů Hradišťko. Členové naší ZO, kteří dosud nemají přiděleno registrační číslo chovatele, vyplní žádost – Hlášení 
počtu včelstev a umístění stanovišť, která je k dispozici u předsedy ZO, nebo na našich webových stránkách.
Výplata dotací na zazimování včelstev bude provedena ve čtvrtek 2.prosince 2010 v době 14.30 – 17.00 v klubovně ZO.

6)   Členské příspěvky 2011 
      Včelaři, kteří si nepodají žádost o dotaci na zazimování včelstev (například z důvodu, že včelstva momentálně nemají) a nadále 

chtějí být členy naší ZO ČSV Olomouc, musí nejpozději do 2.12.2010 uhradit členský příspěvek na rok 2011 (včetně poplatku za 
časopis) ve výši 230Kč. U všech ostatních včelařů bude členský příspěvek na rok 2011 vyúčtován při výplatě dotací.
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