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POROČILO O DELU ČEBELARSKEGA DRUŠTVA ČRENŠOVCI za leto 2021
Kako lepo bi bilo začeti poročilo kot smo ga bili vajeni pred letom 2019, a žal že dve leti živimo
v nekakšnem krču, ko se moramo prilagajati trenutnim zdravstvenim razmeram. Verjamem,
da se čebele s tem ne ukvarjajo in skrbijo za svoj obstoj tako, kot so ga vajene od nekdaj.
Spomladi in v zgodnjem poletju pridno izletavajo in nabirajo medičino, ter kar je zelo
pomembno, nam oprašujejo razne kulturne rastline in sadno drevje. In to je poslanstvo nas
čebelarjev, da pomagamo ohraniti to čudovito bitje, ki ga je človek poimenoval ČEBELA.
Naša organizacija mora skrbeti, da bo za nami prišla generacija izobraženih in veščih mladih
čebelarjev, ki bodo prenašali znanje o delu s čebelami ter skrbeli, da se ohranja čebelarstvo še
več generacij, ko nas več ne bo.
Od nekdaj so v družbi čebelarji veljali za ugledne osebe, ki so vedele veliko o čebelah in skrbeli,
da so ljudje pri njih na domu kupovali čebelje pridelke za potrebe gospodinje pri pripravi hrane
ter lajšanju zdravstvenih težav, kot so prehladi in mogoče v tistih časih še za kakšen drug
namen.
Danes sta med in cvetni prah kot produkt čebel med ljudmi zopet iskana in prav je tako. Vse
kar nam nudi narava je dosti boljše in koristnejše, kot umetna sladila in pripravki pridelani v
laboratorijih. Bodimo ponosni in veseli, da smo spoznali čebele, se z njimi povezali tako močno,
da nas nesebično spremljajo do našega konca.
In kaj smo počeli in kaj nismo v teh časih v društvu?
Lepo je, da smo še zmeraj v takem številu vključeni v našo stanovsko organizacijo. Naše
poslanstvo je v prvi vrsti to, kar je omenjeno že v zgornjem delu tega poročila, seveda skrb za
čebele, med druženjem pa si izmenjujemo izkušnje, ki nam pomagajo pri našem delu v
čebelnjaku.
Občni zbor smo izpeljali v juniju, ker prej niso dopuščale zdravstvene razmere in druženje
večjih skupin ni bilo dovoljeno. A nam je uspelo. Udeležba na občnem zboru, ki je potekal na
pokritem zunanjem delu gostišča Jaklin, je bila dobra.

Čebelarska Zveza Slovenije organizira tudi v teh težkih časih, ko je druženje omejeno,
predavanja na daljavo. Koristno je, da obiščemo spletno stran ČZS in si izberemo temo, ki nas
zanima ali predavanje, ki ga rabimo pri državnih razpisih za pomoč pri nabavi čebelarske
opreme. Ti vsakoletni razpisi ministrstva za kmetijstvo nam ponujajo možnost nabave opreme
za posodobitev lastnega čebelarstva .
Izobraževanje mladih izvajamo tudi v našem društvu. Vsako leto v določenih šolskih ustanovah
po dogovoru z pedagogi izvedemo delavnico ali predstavitev čebelarja, ter njegovega dela s
čebelami. Letos smo v vrtcu Srednja Bistrica popestrili otrokom dan z predstavitvijo dela naših
čebelic in pokušnjo medu. Otroci so s svojim sodelovanjem prijetno presenetili tako vzgojitelje,
kot čebelarja, ki bil ta dan prisoten med otroki.
Sodelovali smo tudi na prireditvi Ajdove noči v občini Odranci, kjer je ekipa kuhala v
tekmovalnem delu ajdove jedi.
Praporščak Balažek Dragan je bil navzoč na Vseslovenskem čebelarskem prazniku v Lovrencu
na Pohorju, kjer je s praporom častno predstavljal Čebelarsko društvo Črenšovci. Sodeloval je
tudi na Mednarodnem kmetijsko-živilskemu sejmu AGRA v Gornji Radgoni.
Uspelo nam je izvesti vsakoletno druženje članov društva, ki je potekalo v prijetnem okolju ob
jezeru Jula v Črenšovcih. Z udeleženci tega srečanja smo se ob prijetnem pogovoru imeli lepo.
Posebna zahvala je namenjena Ribški enoti Črenšovci, ki nam je omogočila, da smo ta dogodek
lahko izvedli v njihovih prostorih.
V mesecu Novembru smo po šolah in vrtcih razdelili učne zgibanke Čebelica moja prijateljica,
ki že 14. leto izhaja pod pokroviteljstvom Ministrstva za kmetijstvo in prehrano, ter Čebelarske
zveze Slovenije.
V letu 2021 je žal odpadla zahvalna Ambroževa maša.

S čebelarskim pozdravom,
Naj medi!

Čebelarsko društvo Črenšovci
Jože Tratnjek, predsednik

