Včelařský zpravodaj pro členy ZO ČSV Chraštice
Červen 2013
Vážení přátelé, přijměte, prosím, následující informace:
Z naší ZO ČSV Chraštice:
►byla přijaty přihlášky za členy a tím obnoveno členství našich přátel
p. Weinfurtera a p. Krušiny. Vážení přátelé – vítejte!
►meziroční finanční bilance byla vylepšena poskytnutím příspěvků
obecních úřadů a to OÚ Chraštice Kč 1.000,-, OÚ Zalužany Kč 1.500,-, OÚ
Kozárovice Kč 1.000,-, Zemědělská společnost Zalužany Kč 2.000,-. OÚ
Bukovany přislíbili též dotaci.
Nyní činí pokladní hotovost Kč 6.678,Výpis z Era účtu za 5/2013 Kč 4.473,-. Celkem Kč 11.151,-

Informace ze schůze OV ČSV Příbram ze dne 5.6.2013:
►odevzdána žádost o dotaci na léčení za podzim 2012 s podpisy členů
za celkový počet včelstev v počtu 165.
►zaplacena dodávka FORMIDOLU.
Vážení přátelé, máme k dispozici 40 ks tohoto léčiva kyslinou mravenčí. Kdo
jste měl zájem a objednával jste si, stavte se po dohodě pro toto léčivo
v Chrašticích. Info na tlf. 724 271 876 u př. Josefa Kotápiše. Máme navíc, kdo
máte zájem, po vytočení medu možno použít.
►objednání GABONU u př. Mesteka do 10.7.2013! Čekám na informaci,
jak velký zájem bude o GABON.

►je možnost zakoupit barvu do tiskárny a nechat si ji proplatit příští rok
v administrativních poplatcích. Toto učiním, neboť tisknu různě u dobrých
lidí, např. na OÚ Milín.
►škody z povodní – informace jsou na svazových stránkách internetu. Kdo
byl jakkoliv povodněmi poškozen, ZO a OO ČSV pomůže likvidovat škody
►dále je doporučeno provádět monitoring spadu brouka Varroa, př.Němec
z Březnice vede evidenci
►POZOR ! otravy včelstev – pokud dojde k úhynu včel vlivem použití
postřiků na ochranu rostlin, je nutné k těmto případům volat rostlinolékařku a
veterináře.
(MVDr. Korecký, Ing. J. Mastná tlf. 606 653 676, Ing. Belzová)
►Příští schůze OV ČSV Příbram 4.9.2013

☺Blahopřání našim členům☺
V květnu oslavil narozeniny př. Faktor, v červnu oslaví narozeniny př. Choura a
př. Petr Majer. Vážení přátelé, k Vašim narozeninám přejeme vše nejlepší!!!
***

Vážení přátelé, úspěšné medobraní!
***

Dne 6.6.2013 zapsala Čechová Miloslava, pokladník

