Včelařský zpravodaj pro členy ZO ČSV Chraštice
Srpen 2013
Vážení přátelé, posílám aktuální informace z podletí:
► mnohé z nás potrápila v tomto zvláštním včelařském roce melecitóza –
cementový med. Přesto bylo medobraní u většiny úspěšné! Informace o
postupech s cementovým medem ve Včelařství, www.beedol.cz,
www.vcelarstsví.cz.
►levnější cukr – od 30.8. v Penny za 18,90 Kč! 
► RV ČSV poslalo pozvánku na Aktiv zástupců ZO ČSV dne 14.9.2013 9-12
hod. Pokud nebudou jiní zájemci, zůčastní se pokladník př. Čechová/př. Kotápiš
►př. Václav Benda z našeho spolku právě provádí pro svoji diplomovou práci
na VŠZ průzkum o cenách medu. Posílá mailem dotazníky, prosíme o laskavé
vyplnění . Příteli Bendovi přejeme mnoho úspěchů v této práci i ve studiu!
►Na výstavě květin v Čimelicích jsme jednali ve stánku čimelických včelařů se
zástupcem protivínského Apicentra (www.apicentrum.cz). Předseda př. Josef
Rotbauer objíždí ZŠ s uceleným programem přednášek pro žáky 6. třídy do
hodin přírodopisu o včelách, včelaření, životním prostředí apod. Na schůzi
výboru ZO ČSV Chraštice bylo dohodnuto, že naše ZO by sponzorovala tuto
přednášku pro ZŠ Chraštice. Nabídka bude učiněna začátkem školního roku.
► na zmíněné výborové schůzi dne konané dne 25.8.2013 bylo navrhnuto
uspořádat členskou schůzi ZO ČSV o.s. Chraštice v podzimních měsících,
místo konání – byl navržen zalužanský hostinec. Termín bude upřesněn.
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►28.8. jsme vezli vzorky na rozbor medu dle dotačního programu do
Výzkumného ústavu včelařského do Dolu – Máslovic. Cesta špatně značená, leč
dosáhli jsme cíle, poněkud překvapeni, jak je ústav utajen a ne příliš udržován.
V krásném údolí u Vltavy, s stráněmi osázenými révou, je to chráněná krajinná
oblast, jakoby se tam život zastavil…
Nezapomeňme!
► Odeslat na Hradišťko podepsanou registraci s počty včelstev!
► Doručte mi co nejdříve vyplněný list - „Přílohu k žádosti dotačního
programu 1.D a Podklady pro statistický výkaz“
► pro gabon musíme zajet k př. Mestekovi, vrací se právě ze zahraničí, bude
možné až v září
*
Srdečné blahopřání k narozeninám, které v létě oslavili př. Jan Konta a
př. Marek Bárta!
*
Vážení přátelé, hodně síly k léčení a zazimování včelstev!
*
Všechny zpravodaje jsou uveřejňování s laskavostí OÚ Chraštice na stránkách
pod adresou www.obec-chraštice.cz/kultura a sport/ZO ČSV Chraštice o.s.
*
Dne 27.8.2013 zapsala Čechová Miloslava, pokladník
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