Včelařský zpravodaj pro členy ZO ČSV Chraštice
Červen 2014
Vážení přátelé, přijměte, prosím, následující informace:

Z programu schůze OV ČSV dne 4.6.2014:
- MVDr. Korecký upozorňuje na provedení letního léčení tam, kde je to nutné při
výskytu roztoče Varroa destruktor po medobraní. Nejsnažší je to přidáním desek
formidolu a to i z preventivních důvodů. Možné i gabonem.
- Nastaly problémy v Rožmitále, kde z důvodu nezájmu se organizace rozpadá a
není prováděno léčení. Ing. Mestek navrhuje svolat mimořádnou schůzi
rožmitálských zbylých včelařů k řešení situace.
- Př. Havrlík z Jinců upozorňuje na výskyt většího množství bezletých včel a jejich
následný úhyn. Po konzultaci na SVS si toto nervové ochrnutí vysvětluje jako
následek použití nových prostředků ošetření zemědělských rostlin
- Př. Hoch, jednatel a zástupce Včelpa oznamuje výkup medu za Kč 73,- Předseda OV ČSV upozorňuje na správné nahlášení počtů včelstev na Hradišťko,
které provádí všichni včelaři ČR do 15.9. V loňském roce došlo k výraznému
rozdílu mezi počtem nahlášených včelstev tam a počtem včelstev hlášených na
dotace D1 – rozdíl činil - 40.000 včelstev! ČSV bude nucen přistoupit k přísným
kontrolním opatřením.
- Oběžníky ČSV budou v blízké budoucnosti uveřejňovány již jen na
internetových stránkách svazu, nebudou zasílány v papírové podobě
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Ještě do příštího týdne je možnost objednat u Ing. Mesteka aerosol a gabon
na dotace.
Tento týden cukr v Kauflandu za Kč 15,90
ZO ČSV v Dobříši zve všechny zájemce, včelaře a příznivce včelaření
na „Čtvrté setkání včelařů a jejich příznivců“ na rozhledně Studený vrch (Baba)
u Hostomic dne 16.8. 2014 od 10 do 17 hodin.
Z programu - setkání se včelařem a učitelem včelařství přítelem Augustinem
Uváčikem, ochutnání různých dobrot od včelařů z regionu, možnost zakoupení
občerstvení a upomínkových předmětů, pohlednic s razítkem rozhledny.
Studený vrch 660 m.n.m., rozhledna z roku 1942, lze spatřit Šumavu i Sněžku
Parkovat je možné na silnici 114 pod hřebenem Brd na straně k Hostomicům, kdo ze
včelařů by nedošel 1,5 km nahoru, může autem ještě asi 1 km pod vrchol.

Blahopřání oslavencům
S přáním hodně štěstí, lásky, zdraví a radosti hlavně ze včelaření posíláme
letním jubilantům př. Václavu Faktorovi, př. Jaroslavu Chourovi, př. Janu Kontovi,
př. Petru Majerovi, př. Marku Bártovi.

8.6.2014 zpracovala Čechová M., pokladník/komunikace ZO ČSV Chraštice
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