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1)      Nákazová situace
     Z důvodu vyhlášení ohnisek moru včelího plodu v obcích  Droždín, Samotíšky, Bělkovice a Chválkovice byla vyhlášena 
v průběhu tohoto roku ochranná pásma v katastrálních územích: Bělidla, Bělkovice, Bohuňovice, Bystrovany, Černovír, Dolany, 
Droždín, Hlušovice, Hodolany, Holice, Chválkovice, Chomoutov, Hradisko, Lašťany, Lošov, Moravská Loděnice, 
Pavlovičky, Pohořany, Radíkov, Samotíšky, Svatý Kopeček, Tovéř, Týneček, Velká Bystříce, Véska, Hejčín, Lazce, 
Nemilany, Neředín,   Nová Ulice, Nové Sady, Nový Svět, Olomouc-Město, Povel, Řepčín a Slavonín.
    Přemístění včelstev uvnitř ochranných pásem, nebo do ochranného pásma z území prostého nákazy je možné pouze se souhlasem 
Krajské veterinární správy na základě žádosti, doložené negativním výsledkem bakteriologického vyšetření vzorku měli. Přemístění 
chovatelského zařízení v ochranném pásmu, do tohoto pásma a z tohoto pásma je možné pouze ze stanovišť s klinicky zdravými 
včelstvy, doložené opět laboratorním vyšetřením úlové měli na mor včelího plodu.
      Nadále platí Metodika kontroly zdraví zvířat, která nařizuje provádět laboratorní rozbor včelích vzorků  na mor včelího plodu 
před každým přemístěním včelstev mimo území stávajícího katastru.     

2)     Odběr zimní včelí měli k     laboratornímu vyšetření
             Poslední ošetření včelstev proti varroáze by mělo být provedeno až v průběhu prosince, kdy není ve včelstvu zavíčkovaný plod.
        Podložky po tomto ošetření důkladně očistíme a vložíme zpět do úlu. Měl k vyšetření pak odebíráme po 30ti dnech od vložení 

podložek.
            Z katastrů mimo ochranná pásma vytvoříme jeden směsný vzorek od všech včelstev jednoho stanoviště. Z vyhlášených 

ochranných pásem (viz bod 1) vytvoříme směsné vzorky maximálně z 10ti včelstev. Tyto vzorky budou mimo varroázy vyšetřeny i 
na mor včelího plodu.

            Každý směsný vzorek zbavíme nežádoucích příměsí, opatrně vysušíme, aby se měl teplem nespekla, nasypeme do plastového 
kelímku od jogurtu a uzavřeme prodyšným víčkem, aby obsah nezplesnivěl. Jiné obaly, jako sklo, plech apod. jsou nepřípustné.

        Na kelímek nalepíme vyplněný  samolepící štítek s těmito údaji: Příjmení a jméno, reg. číslo včelaře, číslo stanoviště a počet včelstev 
ve vzorku. Pořadové číslo  se nevyplňuje, toto číslo bude přiděleno až při odevzdání vzorku. Víčko rovněž nijak nepopisujte, pouze 
vzorky z ochranných pásem budou mít na víčku červenou značku. Žádné seznamy se při odevzdání vzorků nepředkládají.  

             Odběr vzorků k vyšetření bude probíhat ve čtvrtek 26. ledna 2017 v     klubovně ZO Olomouc, ul. Škrétova 2, Olomouc 
v     době od 14.00 do 17.00 hod! Včelaři, kteří ve stanoveném termínu vzorky neodevzdají, zajistí si jejich dodání do akreditované 
laboratoře na své náklady v termínu do 15.2.2017! Povinnost odevzdat zimní měl k vyšetření mají dle nařízení SVS všichni 
chovatelé včel. Za nesplnění této povinnosti  může SVS uložit peněžní sankci. 

     

3)      Ošetření včelstev aerosolem pomocí vyvíječe VAT-1a
              V tomto roce zavádíme nový způsob ošetření včelstev aerosolem svépomocí. Toto ošetření je možno provádět i při teplotách 

pod bodem mrazu. Vytvořený aerosol s účinnou látkou totiž pronikne i do těsného chumáče včel, což v případě fumigace při 
nízkých teplotách není možné.  Případní zájemci o toto ošetření se ještě mohou   přihlásit do pořadníku u předsedy  ZO na 
e-mail: zocsvoc@seznam.cz. Pro stanoviště s el. přípojkou 220V máme k dispozici  elektrický   kompresor (prodlužovací kabel 
50m),  tam, kde není el. přípojka  je k dispozici kompresor na benzínový pohon.  

              Ošetření  aerosolem je velmi jednoduché. Zájemce   dostane podrobný návod, čistý aceton i případně Varidol k přípravě    
emulze.  Po ošetření  je velmi   důležité vyvíječ propláchnout   čistou vodou rovněž podle návodu. Ten, kdo si na toto   ošetření 
netroufne sám, může se přihlásit u  pana  Slavíčka na tel. 723 779 497, nebo lépe e-mail: slavicek.pepa@seznam.cz. Cena za 
ošetření   jednoho včelstva  je 10,-Kč, hradí se také cestovní výdaje dle platného sazebníku a to hotově  obsluze vyvíječe.

        
5)     Členské příspěvky na rok 2017 
             Výše členského příspěvku se  na rok 2017 nemění. U všech členů, kteří si podali řádně vyplněnou žádost o dotaci 1.D  
        je členský příspěvek na rok 2017 vyúčtován při výplatě dotace.
             Členové, kteří si žádost o dotaci nepodali, nebo kteří  dosud včelstva nemají a nadále chtějí být členy ZO ČSV  Olomouc, musí 
        nejpozději do 24.11.2016 uhradit roční členský příspěvek na rok 2017. Tento příspěvek činí 230,-Kč pro členy, kteří dosud 
        včelstva nemají. Členové, kteří již včelstva mají, uhradí 200,-Kč + 30,-Kč za každé chované včelstvo. Celkovou částku  je možno 
        uhradit hotově do pokladny, nebo bezhotovostně na účet 256633944/0300. Variabilní symbol uvádět nemusíte, ale do poznámky 
        uveďte Vaše příjmení a dovětek: příspěvek 2017. Nezaplacením  příspěvku je členství na rok 2017 ukončeno.
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