
Včelaři v Opatově 
 

    Vážení přátelé. Jménem Českého svazu včelařů Základní organizace Opatovec, bych Vás 

rád touto cestou informoval o činnosti včelařů.  

  V letošním roce proběhly volby do vedení ZO a částečně se změnilo, dále jsme přijaly 

jednoho nového člena, takže dnes má členská základna 25 členů s 234 mi včelstvy. Naše 

organizace uskutečnila členské schůze, dvě v Opatovci a dvě v Opatově. Uspořádaly jsme dvě 

odborné přednášky. Dne 28.6.2015 jsme navštívili včelí farmu přítele Pavlíčka v Moravské 

Třebové.   

Naše základní organizace se podílela na oganizaci Dětského dne v Opatově 30.5.2015 

pořádaný OU Opatov, který se konal ve Farském lese od 14 hod. pod názvem 

"POHÁDKOVÝ LES". Měly jsme staniviště č.1 na kraji lesa u včelky Máji, děti na našem 

stanovišti nosily na lžíci pylová zrna prokličkovaly mezi květinami a potom nakrmily včelí 

larvičku a po splnění tohoto úkolu dostaly sladkou odměnu. Na  našem stanovišti děti i 

dospělí měli možnost nahlédnout do proskleného úlu a prohlédnout pomůcky potředné ke 

včelaření 

27.6.2015 se konal Dětský den v Opatovci pořádaný OU Opatovec, naše základní organizace 

se podílela na organizaci, měly jsme stanoviště vedle "hasičské zbrojnice", kde jsme využily 

věci připravené z Dětského dne v Opatově. 

    Organizace zajistila pro včelaře léčivo pro jarní, letní a podzimní ošetření včelstev.  

 V případě zájmu bych dále upozornil, že i letos je možnost čerpání grantu z rozpočtových 

prostředků Pardubického kraje v rámci programu „Podpora začínajících včelařů 

v Pardubickém kraji pro rok 2016“. Bližší informace najdete na portále Pardubického kraje. 

    Závěrem bych chtěl poděkovat všem aktivním členům za jejich odvedenou práci, obci 

Opatov, obci Opatovec a Farmě Opatov s.r.o. za finanční podporu. Zároveň bych chtěl 

jménem všech členů občanům popřát klidné prožití Vánočních svátků a do Nového roku 

hodně zdraví a štěstí.   

Více informací najdete na www. vcelari-opatovec.webnode.cz, kde získáte aktuální informace 

o činnosti naší organizace. 
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