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OBĚŽNÍK č.2/ 2008

1.  Objednávka léčebných přípravků na letní a podzimní léčbu včel.  
Požadavky na léčebné přípravky budou předloženy výhradně na objednávkových formulářích, které jsou k dispozici na výroční 
členské schůzi, nebo potom u předsedy ZO. Formulář objednávky vyplňujte dvojmo, přičemž jeden výtisk zůstane pro potřebu 
důvěrníka při výdeji těchto léků jednotlivým včelařům. Na formuláři objednávky musí být i podpisy jednotlivých příjemců ve 
sloupci „ Léky převzal a aplikoval“ i když zatím k předání léků nedošlo. Tyto formuláře s podpisy musí být totiž předloženy jako 
příloha žádosti o dotace na léčebné přípravky pro rok 2008. Aktuální ceny léčebných přípravků jsou uvedeny na formulářích.
Pokud dojde ke změnám cen, budete o tom při výdeji léků informováni.
Termín předložení písemné objednávky léčebných přípravků včetně složení částky za jejich úhradu je stanoven na
 čtvrtek 15. 5. 2008 v době 16.00 – 18.00hod v klubovně ZO ČSV Olomouc (tram.zastávka U Dómu)
Výdej léčebných přípravků pak bude uskutečněn ve čtvrtek 26. 6. 2008 v době 16.00 – 18.00hod rovněž v klubovně ZO.
S ohledem na nepříjemnou nákazovou situaci  je  třeba věnovat  v tomto roce  léčbě včelstev zvýšenou pozornost.  K objednávce 
léčebných přípravků přistupujte zodpovědně. Jako základní léčba je vždy aplikace přípravků VARIDOL FUM, nebo VARIDOL 
AER.  Ostatní  přípravky jako GABON,  nebo  odparné  desky FORMIDOL jsou  pouze  přípravky doplňkové  k  základní  léčbě. 
GABON PP90 a PA92 se doporučuje každým rokem střídat aby nedošlo k odolnosti roztoče na tento přípravek. Dobrých výsledků 
je dosahováno použitím odparných desek FORMIDOL. Tyto desky je možno aplikovat ihned po ukončení posledního vytočení 
medu, navíc je  kyselina mravenčí  zcela ekologická.  Léčebné přípravky aplikujte  pouze dle návodů k jejich používání.  Zbytky 
léčebných přípravků likvidujte vylitím do jamky v zemi (mimo zdrojů pitné vody), prázdné obaly pak likvidujte jako komunální 
odpad.
Stále se stává, že někteří včelaři léky neobjednávají. Buď svá včelstva neléčí vůbec, nebo používají léčebné přípravky s prošlou 
záruční dobou. Tito včelaři jednak maří práci ostatních poctivých včelařů a jednak porušují veterinární nařízení a vystavují se tak 
možným postihům.

2.  Vytvoření nových včelařských obvodů  
V souvislosti ze změnami v členské základně bylo třeba vytvořit tyto nové včelařské obvody:
Obvod č.20 – Samotišky 2, důvěrník – Ladislav Konečný, členové – Bohumil Laštůvka, Rostislav Šramko MUDr.,
Bedřiška Brhlíková.
Obvod č.40 – Čertoryje, důvěrník – Miroslav Skopal, člen – Eva Střeláková.
 

3. Včelařský zájezd 2008       
Včelařský zájezd v tomto roce je naplánován do Výzkumného ústavu včelařského Dol u Prahy na sobotu 17.května 2008. 
Závazné přihlášky je možno podat přímo na výroční členské schůzi, nebo pak telefonicky u předsedy ZO. Veškeré informace o 
zájezdu jsou uvedeny v Oběžníku č.1/2008. 

4. Nákazová situace  
Od začátku roku 2008 nedošlo ke změně nákazové situace. Veškerá veterinární opatření, vydaná Krajskou veterinární správou 
Olomouckého kraje v roce 2007 a popsaná v oběžníku 1/2008 zůstávají i nadále v platnosti.

5. Postup při zjištění úhynu včelstev  
V průběhu letošního zimování je avizován vysoký úbytek včelstev. Pokud při prohlídce zjistíte, že k úhynu Vašich včelstev došlo 
zřejmě v důsledku některé nemoci včel, informujte o tom v prvé řadě naše školené prohlížitele. Jsou to: Robert Havlík – tel. 585 
234 077, nebo Jan Běhal – tel. 737 824 841. Tito prohlížitelé po prohlídce určí pravděpodobnou příčinu úhynu, při pozitivním 
nálezu dále informujte KVS Olomouc MVDr.Hanu Brázdovou -  tel. 585 700 752. Při podezření na nebezpečnou nákazu 
informujte rovněž  nákazového referenta naší ZO MVDr. Miroslava Labonka - tel. 585 414 647 a rovněž předsedu naší ZO.
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