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1)     Aplikace léčebných přípravků proti varroáze
               Léčbu objednanými přípravky zahajujeme až po odebrání posledního medu, kdy vkládáme do úlu gabonové pásky nebo 
        desky Formidol. Desky s kyselinou mravenčí Formidol  můžeme aplikovat i dříve, pokud máme podezření na přemnožení letní  
        populace roztoče varroa destructor.  Jako hlavní léčba v boji proti roztoči je nařízena léčba Varidolem , který aplikujeme  
        fumigací,  nebo aerosolem od 10. října do konce roku ve třech dávkách. Mezi každou aplikací musí být přestávka minimálně 10 
        dnů.  Fmigaci provádíme při venkovní teplotě nad 10° C, aerosol můžeme aplikovat až do teploty -5°C. Česno úlu po aplikaci 
        uzavřeme  na dobu jedné hodiny pro zvýšení účinnosti přípravku. Před léčbou vkládáme do podmetu úlu podložku, na které 
        druhý den po aplikaci zkontrolujeme spad roztočů, podložky ometeme a vrátíme do úlu. Po posledním ošetření ( zpravidla 
        v prosinci) podložky   opět důkladně očistíme a vložíme zpět do úlu. Měl k laboratornímu vyšetření pak odebíráme v průběhu 
        ledna příštího roku. Léčba  Varidolem je nejúčinnější, pokud již v úle není zavíčkovaný plod, proto poslední aplikaci Varidolu 
        provádíme s ohledem na počasí  v nejzazším možném termínu. Podrobné návody k aplikaci přípravků jsou k dispozici 
        v klubovně ZO, můžete si je také stáhnout   na internetových stránkách výzkumného ústavu včelařského www.beedol.cz.

2)    Nákazová situace 
       Ochranná pásma kolem ohnisek moru včelího plodu nadále platí v těchto katastrálních územích:
Bělkovice, Bohuňovice, Dolánky, Dolany, Hlušovice, Lašťany, Moravská Loděnice, Nové Sady, Pohořany, Samotišky, 
Svatý Kopeček, Toveř, Trusovice, Véska, Štěpánov,  Olomouc-Černovír, Olomouc-Chválkovice, Chomoutov. 
       . V těchto ochranných pásmech platí zákaz přemisťování včelstev a matek v rámci ochranného pásma a z tohoto pásma. 
Výjimky z tohoto nařízení povoluje pouze KVS na základě písemné žádosti chovatele. 
       Všem chovatelům i mimo ochranná pásma se nařizuje likvidovat roje neznámého původu, zamezit přístupu včel do 
neobsazených úlů a prázdné úly udržovat bez včelího díla.

3)    Postup podání žádostí o dotaci D1 na zazimování včelstev 
       Včelaři si podávají žádost  D1o dotaci  na zazimování včelstev na řádně vyplněných tiskopisech, které jsou  uveřejněny
v časopise Včelařství č.8 do 15. září 2011 u předsedy, nebo jednatele ZO! Žádosti doručené po tomto termínu již nemohou být 
zpracovány a nárok na dotaci nebude přiznán!  Vyplněné žádosti je možno, nejlépe prostřednictvím svých důvěrníků, doručit poštou, 
nebo osobně na adresu předsedy, nebo jednatele. V pracovní dny v době od 7.00 – 13.00 je možno žádosti rovněž doručit osobně na 
adresu :  Nerudova 1, Olomouc (u tržnice), budova Správy dopravní cesty, po předchozí tel. domluvě na čísle 737 401 707, nebo 
v budově KVS Olomouc, Tř. Míru 563/101, tel. 737 215 817. Současně s předložením žádostí o dotace můžete doručit pravidelné 
hlášení pro Českomoravskou společnost chovatelů (budou odeslány do ČMSCH hromadně).

4)     Výplata dotací
            Po zpracování a sumarizaci všech podaných žádostí a doručení finančních prostředků na účet ZO proběhne  výplata dotací dne 
       1.12.2011 v době 14.30 – 17.00 v klubovně ZO, Tř. 1. Maje 5, Olomouc. Upozorňujeme, že přiznaná dotace může být vyplacena 
       jednotlivému žadateli pouze po předložení průkazu totožnosti, nebo osobě (důvěrníkovi), která předložila plnou moc žadatele 
       k výplatě dotace. Bez  podepsané plné moci jak žadatelem, tak zmocněncem nemůže být dotace vyplacena.

6)    Včelařská výstava v     Olomouci  
             U příležitosti 110. výročí založení včelařského spolku v Olomouci se rozhodl výbor ZO uspořádat regionální včelařskou 
        výstavu.  Při hledání vhodných prostor  nám vyšlo vstříc Výstaviště Flora Olomouc a nabídlo nám plochu v pavilonu A výstaviště
        u příležitosti podzimní zahradnické výstavy Flora Olomouc ve dnech 13 – 16. října 2011.  Výstavu chceme zaměřit jak na 
        historii spolku, tak i představit současnost včelařství na Olomoucku.
             Prosíme členy naší ZO, pokud mají doma nějaké zajímavé historické včelařské předměty a mohou je zapůjčit na výstavu, 
        nechť   zavolají předsedovi , nebo jednateli  ZO. Rovněž se mohou ozvat  členové ZO, pokud by chtěli nabízet  své včelařské 
        produkty k drobnému prodeji u příležitosti této výstavy. Zájemce o prodej však musí nabízet med pouze v nových sklenicích  
        s originálním šroubovacím víčkem a s etiketou dle předpisu. Předpokladem u prodejce je rovněž nabídka ochutnávky medu pro 
        návštěvníky vhodným  způsobem.        
              Dále prosíme  členy naší ZO, kteří by byli ochotni pomoci s instalací výstavy a se zajišťováním dozoru v době  jejího konání, 
         nechť se přihlásí u předsedy ZO.
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