Okresní organizace ČSV – Vsetín
Všem ZO ČSV v okrese Vsetín

6.1.2016

O b ě ž n í k č. 1/2016
Připomínáme a upozorňujeme: 1) na aktiv 14.1.2015 přineste seznamy podzimního léčení na
varoázu,řádně podepsané a vyplněné.
2) Pokud možno celoroční objednávku léčiva na rok 2016,jinak do konce ledna zaslat
emailem,nebo písemně př.Markové.
3) U 25 ZO proběhne s vyšetřením letošních směsných vzorků zimní měli i vyšetření na Mor
včelího plodu a to podle seznamu katastr.území,který vám byl zaslán emailem dne 22.prosince
2015.Jedná se o 62 k.ú. a kromě ZO Halenkov.Nový Hrozenkov a V.Karlovice,tedy všichni.
U vyšetření vzorků na MVP platí,že v jednom vzorku může být max.10 včelstev a na štítku bude
uvedeno poř.číslo vzorku a čísla včelstev např.vzorek č.10- včelstva 1-8,vzork číslo11.-včelstva 915...atd.Chovatel si úly těmito čísly popíše křídou,nebo barvou ve spreji pro snadnější a rychlejší
práci veterináře v případě pozitivního laboratorního nálezu.
Dále doporučujeme vybrat od chovatele 450.- Kč za vzorek,pro úhradu faktury za vyšetření na MVP.
Pokud bude mít chovatel více jak jeden vzorek,musí každý mít své pořadové číslo za celý
katastr.Např.Baroš Jan -Huslenky 656 č.vzorku 46,47.48. a pokračuje číslo vzorku dalšího
chovatele.
4)Dále je nutno aktualizovat seznamy plných mocí všech chovatelů v katastru,členů
ČSV,registrovaných i neorganizovaných ,což je nutná příloha k žádosti o náhradu nákladů
vynaložených na vyšetření měli v ochranném pásmu MVP.Také nezapomeňte na plnou moc k
zacházení s veter.léčivy.Vše je v CISU!!!
5) Prosíme zástupce ZO Franc.Lhota, Valašs.Polanka a Valašská Bystřice,aby přijeli autem
převezmou si zakoupené vybavení pro včelařské kroužky na základě vaší objednávky v září 2015.
6)Na základě požadavků některých ZO a včelařů hodláme uspořádat „Přednáškový cyklus pro
včelaře začátečníky“pod hlavičkou OO ČSV Vsetín,který by předpokládal 5 setkání s
vybranými učiteli včelařství a praktiky s dlouholetou zkušeností.Přepokládáme 1.ročník pod
záštitou ZO Valašs.Meziříčí s počtem účastníků do 15.Protože máme v okrese nemalý počet
začínajících včelařů,žádáme vás touto cestou o předání této informace možným zájemcům a
urychlené nahlášení
předběžného počtu,abychom mohli reagovat na poptávku a tím i další organizaci a finační zajištění
dotačními tituly,zda jeden,nebo dva ročníky.
Omlouváme se tímto za tento termín okresního aktivu,ale jsme omezeni volným sálem a dalšími
okolnostmi.
Martinek Vlastimil - předseda

