ROK 1989
Spolkový život nám začíná členskou schůzí dne 22. ledna 1989,
kdy v úvodu členové schválili zápis z 81. Výroční členské schůze a za
nového člena přijali Jaroslava Borovce, bytem Pardubice ul.Divišova.
Jako obvykle jsou připomenuty pokyny Okresní veterinární správy
týkající se zimního odběru měli a jejího následného vyšetření. Zimní měl
musí být odvedena ve formě směsných vzorků a to do 31. ledna 1989 př.
Klejchovi.
Ing. Vladimír Řeháček- léčení, rámkové míry a úlové soustavy

O varoáze hovoří také přítel Ing. Vladimír Řeháček z Včelařské
školy v Nasavrkách, který nám na této první letošní schůzi přednáší.
Uvedl, že forma postřiku TAKTIKEM je zastaralá a že ji už několik let
nepoužívají. Nadějnou formou se jeví pásky napuštěné účinnou
chemikálií, které se zavěšují na tři týdny do včelstev. Je však třeba
úzkostlivě dbát na to, aby se chemikálie nedostaly do medu a do ostatních
včelích produktů, tím, že se tyto pásky vkládají do včelstev po posledním
vytáčení medu. Za to, že je náš med stále těchto látek prostý, děkujeme
organizovanému způsobu léčení v době mimo hlavní včelařskou sezónu.
K věčně diskutovanému problému úlových soustav a rámkové
míry uvedl, že požadavek sjednotit úlový systém není věc příliš reálná. To
zejména s přihlédnutím ke kapacitě výrobního podniku. Při roční výrobě
5.000 úlů by výměna trvala zhruba 200 let, nehledě na to, že mnoho
včelařů, ne-li jejich většina na takovémto sjednocení zájem nemá. Celý
problém shrnul do věty: „Když je dobrá snůška tak nejsou konve, když
není, tak se hovoří o úlové otázce“, což asi vystihuje podstatu problému a
koresponduje se rčením že „Úl medu nepotí“.
V diskusi jsme se dověděli, že v Čestíně na Kutnohorsku včelaří
jistý pan Novák, který má na několika stanovištích 300 včelstev. Včelaří v
úlech OPTIMAL a protože umožňuje stavět včelám ve spodních
nástavcích, produkuje velké množství vosku. Dále přítel Řeháček uvedl,
že zatím nejlepším způsobem jak docílit, aby při podzimním ošetřování
nebyl ve včelstvu zavíčkovaný plod, je zaklíckování matek, a to na dobu
24 dnů, a v termínu kolem 20. září. Uvedl, že se pracuje na konstrukci
klícky, která by byla ze dvou částí, jež by se při vypouštění matky
rozpěrákem od sebe oddělily.
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Odběr měli, výsledek vyšetření

V průběhu druhé poloviny ledna odevzdávají důvěrníci i samotní
včelaři směsné vzorky měli příteli Františku Klejchovi, Pardubice, Ve
Lhotkách 1319 a ten je předává k vyšetření na Okresní veterinární
zařízení. Výsledek však není příliš potěšující. Zatím co loňského roku
jsme měli na území našeho okresu 11 ohnisek, letos jich je již 47 a to
nepravidelně na území celého okresu.
Výkup medu a mateří kašičky

Na členské schůzi konané 19. února 1989 v GRANDU byli přijati
za členy naší organizace: Jiří Zorník, bytem Stéblová 33, Oldřich Nešetřil,
Ohrazenice 113, Čestmír Brzek, Pardubice, ul.Devotyho 1625, Miroslav
Laušman, Stéblová 54. Z Ústředí přišla informace, že se letos bude
vykupovat mateří kašička na předem sjednané smlouvy za 13.-Kčs a mimo
smlouvu za 9.- Kčs/1 gram. Ústředí se také dohodlo se Svazem
spotřebních družstev, že výkup medu bude dotován 0,05 Kčs/ 1 kg medu.
Předseda hovořil o vývojovém trendu šíření varoázy. Ta se sice šíří, je
tomu tak i u nás, ale její intenzita je nízká díky metodice ošetřování.
Doporučil také zkontrolovat co nejdříve zásoby v úlech, ty podle něho
rapidně klesají.
Místo přednášky je v únoru promítnuto několik filmů se včelařskou
tematikou.
Přítel Rasocha- pastva a kočování

19. března 1989 se scházíme v GRANDU na pravidelné měsíční
členské schůzi. Tento den je přijat za člena Jan Bystrý z Opatovic. Je
připomenuta povinnost, nahlásit počty včelstev a stanoviště na příslušné
Národní výbory. Devět našich členů se přihlásilo k výrobě mateří kašičky,
jsou to přátelé: Ing. Jiří Vojtěch z Černé za Bory 67 včelstev), Oldřich
Vondrouš ze Stéblové (152 včelstev), Zdeněk Skalický ze Stéblové(58),
Čestmír Brzek z Pardubic Cihelny (68), Jan Lopata z Pardubic (30), Petr
Lopata z Pardubic (28), Miloš Lopata z Pardubic (23), Vlastimil Benadik
z Hrádku (144) a Pius Ďurovec z Pardubic (32 včelstev).
Přednáší přítel Rasocha na téma "Pastva a kočování" . V úvodu řekl,
že na pevném stanovišti by měly být alespoň dvě snůšky aby bylo
včelaření rentabilní. Kočováním je však možno využít až šest snůšek. Je
velká škoda, že je u nás stále, díky varoáze, omezeno kočování, což má za
následek nižší produkci medu i nižší výnosy v zemědělství. V žádném
z okolních států se v souvislosti s varoázou nedělají tak drastická opatření
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jako u nás.
Samotný převoz včelstev má svá pravidla, která je nutno dodržovat.
Mezi ně patří například: že žádost o povolení kočovat se musí podat do 5.
ledna, u úlů mít alespoň 8 cm vysoký podmet, úly musí být uzavřeny
avšak s dostatečným přívodem vzduchu, nesmí se převážet otevřená
včelstva, řidiči vlečených vozidel musí být vybaveni kuklou a rukavicemi,
kočovník musí nejméně 3 dny před vyjetím ohlásit tuto skutečnost na
Místní národní výbor, na jehož území včely přiveze. Nejlepší je mít včely
v kočovném voze. Podmínkou kočování je výsledek vyšetření zimní měli i
to, že včelstva, s nimiž se kočuje, musí být v náležité síle.
Ze své praxe uvedl, že podmínkou silného včelstva na jaře je již
jeho kondice, s níž jde do zimy. Důležitou roli v tomto případě hraje
dostatek pylu koncem léta. Z toho důvodu přítel Rasocha odebírá na jaře
plodové plásty a vrací je do včelstev v červnu a v červenci. Je také
zastáncem podněcování. To praktikuje do rozkvětu ovocných strom a to
pylovými a kvasnicovými plackami. Prozradil nám také, jak provádí
umělé zrojení, které použije, kdy to nelze udělat jinak. Vyjme z úlu
všechny rámky, medník vystrojí mezistěnami, pod ně zavěsí klícku
s mladou oplozenou matkou a do úlu smete všechny včely. Podá 3 kg
cukru a když včelstvo začne cukr brát, tak to znamená že matku přijalo.
V tuto chvíli matku vypustí, rozestavěné mezistěny dá do plodiště a do
medníku dá souše. Tímto způsobem dociluje rekordních výnosů. Plodové
plásty rozdělí mezi ostatní včelstva, která přivede do rojové nálady a
proces u nich opakuje.
V diskusi byly zmíněny potíže s přesvědčováním zemědělců o
výhodách přiblížení včel ke kulturám, které oni pěstují. Některé zřejmě
odrazuje poplatek, který by měli za každé přisunuté včelstvo včelaři
zaplatit, někteří nejsou přesvědčeni o tom, že včely zvyšují výnosy plodin.
Na dotaz co říká na články slovenského doktora Fabryho, který v tisku
tvrdí, že přísun včelstev ke kulturám nezvyšuje výnosy a že tudíž je jen
pro včelaře odpovídá, že si dr.Fabry hájí hlavně svůj pěstební systém a
pak také vychází z toho, že v Sovětském svazu neuznávají opylovací
činnost včel u řepky. Někdo tyto činnost pojmenoval doopylovcí a je
skutečnost, že jsou díky ní výnosy minimálně o 10 až 20% vyšší.
Ing. Dalibor Titěra – Výživa včel

Náplní našeho setkání 20. dubna 1989 a to opět v GRANDU je
přednáška přítele Ing. Titěry z Brna na téma "Výživa včel". Hlavní
myšlenka a to, že pyl je pro včely ničím nenahraditelnou a velice důležitou
složkou potravy prolínala celou přednáškou.
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Potrava včel má dvě základní složky a to energetickou (cukry) a
stavební (pyl). Obě složky včely ukládají odděleně a teprve při konzumaci
je mísí v poměrech, jaké právě potřebují. Proto také při nedostatku zásob
nastává u včelstva hlad dvojího druhu. Jednak je to hlad po cukrech a
jednak hlad po pylu. Med se dá nahradit řepným nebo invertovaným
cukrem, za pyl však neexistuje žádná plnohodnotná náhrada. Hlad po něm
se neprojevuje tak prudce, jedná se o pozvolný účinek, který se promítne
v omezení nebo v úplném zastavení plodování se všemi negativními
důsledky. Včelař tomu předchází tím, že v době hojnosti pyl odebírá a
v době kdy jej včely potřebují, jim ho vrací.
Hodně se pak diskutovalo o způsobech, jak zajistit, aby včely jeho
nedostatkem netrpěly. Konzervace v plástech je nejpřirozenější způsob
jeho uchování. Podle př. Ing. Titěry se jeví jako vhodný způsob
konzervace rouskovaného pylu , po mírném předsušení na vzduchu, jeho
uložení do sklenic se šroubovacími víčky. V závěru diskuse doporučil
přítel Václav Bureš k prostudování brožuru, jejímž autorem je právě
přítomný Ing. Dalibor Titěra.
Dohoda o dodávce mateří kašičky

5. května 1989 přivezl jednatel přítel Ing. Josef Šroll z pražského
ústředí „Dohodu na dodávku MK“, která zněla na 2110 gramů mateří
kašičky pro Výzkumný ústav tukového průmyslu – pracoviště pro
kosmetiku, Karlova 48, Praha 1 v dohodnuté ceně 12.000,- Kč/1 kg mateří
kašičky.
Mor včelího plodu u našich sousedů

11. května 1989 nám Okresní veterinární správa v Pardubicích
dává na vědomí, že na Přeloučsku je ve třech obcích zjištěn mor včelího
plodu. V Přelouči u Františka Vlčka, Kladenská ul. 588. Ve Zdechovicích
u Josefa Polacha a v Řečanech n.Labem u Jaromíra Hrůši.
Přítel Václav Horáček – Med, původ, druhy a význam

Na členské schůzi 18. května 1989, kterou řídí jednatel př.Ing.
Šroll jsou přijati za členy Roman Frančík, bytem Bohdaneč 408 a Jiří
Veselý, Čeperka 92.
Je zde oznámena nepříjemná zpráva: na Přeloučsku jsou 3 ohniska
moru včelího plodu. Zase jedna hrozba v naší blízkosti.
Med se bude vykupovat v JEDNOTĚ v ul.Drozdické.
Přednáší přítel Václav Horáček z Martinic na téma: "Med, původ,
druhy a význam".

4

V přednášce uvedl, že o náš med je zájem zejména v Německé
spolkové republice, kam jsme jej vyvezli v ohromném množství. Je to
zejména tím, že náš med je stále jako jeden z nejčistších. My jsme také
jedinou zemí, kde je boj proti varoáze organizovaný a kde se neléčí
živelně. Pokulháváme však ve spotřebě medu na osobu. U nás je jeho
spotřeba na osobu 25 dkg, zatímco ve vyspělých zemích ho spotřebovávají
1 kg i více. O medu z ovocných stromů říká, že to je „PAN MED“, že se
mu nic nevyrovná. V medu se mimo glukózy a fruktózy nachází také
sacharóza. Poslední složky tam může být 3 až 5 procent. Výjimku tvoří
med akátový, který mívá kolem 10% sacharózy.
V diskusi se hovořilo i o medometech. Nerezový medomet
vyráběný v Havlíčkově Borové je příliš drahý, stojí cca 15.000,-Kčs.
V Sovětském svazu prodávají též nerezový, ale jen za 150,- rublů což je
našich 1.500,- Kčs.
Kurs prohlížitelů

V květnu proběhl kurs prohlížitelů včelích nákaz. Několik našich
členů získalo osvědčení. Byli to přátelé Čestmír Brzek, Jaroslav Šípek,
František Jiroutek, Zdeněk Skalický, Oldřich Vondrouš, Vlastimil
Benadik, František Klejch, Jan Lopata. Všichni jmenovaní obdrželi
průkazy, na jejichž základě oprávněni provádět prohlídky včelstev na mor
včelího plodu v okrese Pardubice.
Smlouva s Jednotou o dodávce včelího medu

23. května 1989 byla uzavřena „Smlouva o dodávce včelího medu
v roce 1989“ mezi dodavatelem, který je zastoupen předsedou ZO
přítelem Ing. Jiřím Vojtěchem a odběratelem Jednotou, spotřebním
družstvem v Pardubicích zastoupeným vedoucím nákupního oddělení
Františkem Tomáškem. Ve smlouvě stojí, že dodavatel dodá a odběratel
odebere ve III. čtvrtletí 150 q včelího medu do místa odběru, kterým je
nákupna Jednoty 091 Zámeček Pardubice (v ulici Drozdické), kde je
vedoucí Bedřich Bečka.
Další podmínky ve smlouvě uvedené:
1. Jakost dodaného medu musí odpovídat ČSN 57 0490
2. Dodavatel
 dodá med do výše uvedené nákupny
 se zavazuje dodat med tříděný a to
o med smíšený (řepkový)
o med tmavý (lesní)
 je povinen plnit med do hliníkových konví à 35 kg netto
s kovovým uzávěrem včetně gumového těsnění označených
závodem Včela. Jiné konve odběratel nepřevezme.
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je povinen opatřit každou konev visačkou s údaji:
o váha brutto, tara, netto,
o jméno a adresa včelaře nebo včelařské organizace
o datum plnění
 nahlásí nejpozději do 15. listopadu odběrateli stavy včelstev
za svoji ZO (pro účely výpočtu odměny dle rámcové
dohody)
 obaly zapůjčené odběratelem používat výhradně na med. Při
poslední dodávce vrátit do nákupny prázdné obaly.

3. Odběratel
 převezme dodaný včelí med dle ČSN
 zaplatí za 1 kg medu platnou cenu
 vystaví nákupní lístek se všemi předepsanými náležitostmi ihned
po převzetí
 zabezpečí potřebný počet hliníkových konví a bezplatně zapůjčí
dodavateli a zajistí potřebný počet visaček.
Tato smlouva může být měněna pouze se souhlasem obou
smluvních stran.
Smlouva se vyhotovuje trojmo. Jedno vyhotovení obdrží dodavatel,
jedno vyhotovení si ponechá odběratel a zároveň jedno vyhotovení
předá vedoucímu nákupního místa.
V Pardubicích 23. května 1989
Za ZO ČSV Pardubice podepsán J.Šroll
Za jednotu podpis nečitelný

Je stále květen, včelařská sezóna je v plném proudu a tak nastala
jako každoročně přestávka v naší společné činnosti. Všichni se věnujeme
cele svým někdy pichlavým kamarádkám.
Odvoz mateří kašičky do Prahy

Výjimku pro pisatele těchto řádků tvoří 27. červen 1989, kdy
vyhověl žádosti producentů mateří kašičky, aby jako nestranná osoba
odvezl jimi vyrobenou kašičku do Prahy, ul. Rybná kde je sídlo Tukového
průmyslu. Výrobci mateří kašičky se předchozího dne scházeli u něho
v bytě na tř. Míru 61 a předávali mu skleničky s drahocenným obsahem.
Ráno 27. června přepravil vzácný náklad vlakem do Prahy. Tam jej čekalo
vystát dlouhou frontu s těmi, kdo tam přijeli z celé republiky za stejným
účelem. Protože si však včelaři rádi vyměňují své zkušenost, uběhlo
dopoledne docela rychle. Mateří kašička byla bez připomínek převzata a
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kurýr si oddychl, neboť těch 1.833,2 gramů po 13,- Kčs za gram mělo
cenu téměř deseti jeho měsíčních platů a nedej bože, aby při jejich
převozu došlo k nějaké nehodě…Pro přehled kdo a kolik mateří kašičky
vyprodukoval včetně počtu včelstev, kteří tito chovají, uvádím: př. Oldřich
Vondrouš ze Stéblové = 592 gramů, 152 včelstev; př. Zdeněk Skalický
rovněž ze Stéblové = 293,6 gramů, 58 včelstev; př. Čestmír Brzek
z Cihelny = 47,2 gramů, 68 včelstev; př. Petr Lopata z Pardubuic = 199,6
gramů, 18 včelstev; přátelé Jan Lopata a jeho syn Miloš z Pardubic = 181
gramů, 53 včelstev; př. Vlastimil Benadik z Hrádku = 519 gramů, 144
včelstev.
V měsíci červnu 1989 byli odškodněni dva naší členové ze
Svépomocného fondu ČSV. Byl to přítel Adolf Kroupa z Dukly, nám.
Dukelských hrdinů 2159 za škodu, kterou mu způsobil neznámý pachatel
tím, že mu odcizil jedno včelstvo i s úlem. Včelstvo včetně plástů se
zásobami bylo ohodnoceno na 940,-Kčs a nástavkový úl zánovní na 270,Kčs a přítel Jan Báča též z Dukly Jeremenkova ul. 2370. který obdržel
410,-Kčs za zničení jednoho včelstva vichřicí.
Opět mor a to v Bohdanči

16. srpna 1989 se po přestávce opět schází výbor Základní
organizace a to v salonku hotelu Zlatá štika. Jeho schůzi řídí předseda
přítel Vojtěch. Program má jen jediný bod a to MOR VČELÍHO PLODU.
Přítel Jan Lopata nás informuje o výskytu moru u našeho člena přítele
Josefa Hackenberga v Bohdanči, ul.Škroupova 25. Protože se v okolí
tohoto ohniska nalézá zhruba na 300 včelstev, bylo stanoviště s 24
včelstvy likvidováno urychleně, aby se nákaza nerozšířila. Doufejme, že
se už tak nestalo. Když se likvidovala včelstva přítele Hackenberga,
oznámil přítel Posler, že se mu nelíbí plod u jeho včelstev. Vzorek plodu,
jakož i mezistěny jeho i př. Hackenberga byly odeslány do Výzkumného
ústavu včelařského v Dole k vyšetření. V obou případech byly použity
mezistěny z výrobny v Chlumci n.Cidlinou, kde si vyměňují vosk za
mezistěny i včelaři z Přeloučska. V díle přítele Poslera nákaza zjištěna
nebyla. Prohlídky v pásmu kolem ohniska v Bohdanči budou provedeny
komisionálně. Včelstva bude rozebírat chovatel a plásty bude předvádět
místnímu včelařskému důvěrníkovi a prohlížiteli. Pro samotný Bohdaneč
se přihlásil jako prohlížitel přítel Jan Lopata.
Rozhodnutí o ochranném a zdolávacím opatření Okresní veterinární
správy

Další obce a jejich katastry jsou zahrnuty do ochranného pásma a
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tudíž se jich budou prohlídky na mor týkat: Lázně Bohdaneč, Dědek,
Nerad, Živanice, Černá u Bohdanče, Rybitví, Semtín, Lány na Důlku,
Opočinek, Srnojedy, Doubravice, Hrádek, Pohránov, Neratov, Přelovice,
Bukovka, Habřina, Kříčeň, Dolany, Blatníkovská Lhotka. V samotném
ohnisku nákazy nařídila Okresní veterinární správa v Pardubicích
okamžité utracení všech včelstev a spálení včetně úlů, plástů s plodem, a
zásobami, souší, které přišly do styku se včelstvy a veškeré spalitelné
příslušenství za dodržení bezpečnostních předpisů. Kovové pomůcky,
medomet a event. nové úly, které nebyly spáleny desinfikovat plamenem.
Likvidaci včelstev, pomůcek a zařízení provede chovatel za účasti
zástupců ČSV a veterinární služby. Současně bude pořízen záznam se
seznamem likvidovaných včelstev a ostatního zařízení.
Ve všech obcích ochranného pásma platí zákaz jakéhokoliv přesunu
včelstev, rojů , oddělků a matek. Zakazuje se přemisťování včelstev do
ohniska nákazy.
V ochranném pásmu zajistí Okresní výbor ČSV ve spolupráci se
základními organizacemi prohlídky včelstev v roce 1989 do zakrmení na
zimu, došetření všech zimních úhynů na jaře 1990 a opětovné prohlídky
před zimním zakrmením v roce 1990. O všech prohlídkách musí být
sepsán zápis.
Osoby, které přišly do styku s nákazou při manipulaci se včelstvy,
musí provést osobní dezinfekci 2% roztokem chloramínu. Pracovní oděv
vyprat ve vřelé vodě.,
Z ochranného pásma je zakázáno zasílat voští ke zpracování.
Nákaza bude prohlášena za zaniklou po uplynutí 1 roku roční
pozorovací doby od likvidace posledního ohniska moru včelího plodu.
Kontrolu plnění opatření budou provádět příslušné národní výbory a
veterinární služba.
Odůvodnění: Uvedená opatření v Lázních Bohdaneč, Škroupova
325 se nařizují proto, že na stanovišti byla zjištěna nebezpečná nákaza –
mor včelího plodu. Nákaza byla potvrzena laboratorním vyšetřením ve
VÚV v Dole u Prahy, č.j. 391/89
Tolik část citace z „Rozhodnutí o ochranném a zdolávacím
opatření“, které podle § 23 odst.1 a 2 zákona č.87/1987 Sb. o veterinární
péči a § 9 odst. 1 písm. b zákona ČNR č.108/1987 Sb. o působnosti
orgánů veterinární péče České socialistické republiky, které vydala
Okresní veterinární správa v Pardubicích dne 1.8.1989.
K vlastní likvidaci v ohnisku moru včelího plodu, k níž došlo dne
9.srpna 1989, bylo podle zápisu spáleno:
1. 21 včelstev à700,-Kčs
2. 23 úlů à150,- Kčs

14.700,- Kčs
3.450,- Kčs
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3. Drobné včelařské potřeby
4. náhradní souš 100 ks à 15,-Kčs
5. oplodňáčky 5 ks à 70,- Kčs
celkem

300,- Kčs
1.500,- Kčs
350,- Kčs
20.300,- Kčs

Přítel Ing. Vojtěch sděluje, že původně plánovaný vícedenní zájezd
na Moravu v době vinobraní nebude možno uskutečnit, není možno tam
sehnat noclehy. Navrhneme konání jednodenního zájezdu.
Výkup medu na státní nákup vázne, výplata státního příspěvku

Na srpnové členské schůzi (17. srpna 1989 aranžovna GRANDU)
řízené přítelem Janem Lopatou jsou za členy naší Základní organizace
přijati: Jan Bystrý z Opatovic n.Labem, Jaroslav Novotný ze Starého
Hradiště a Jiří Švejda ze Srchu. Hlavním bodem programu byl mor
včelího plodu. Mimo Bohdanče byla nalezena další dvě ohniska a to v
Dašicích - je to území ZO Holice. Jsou ustaveny komise, které budou
prohlížet včelstva v pásmech kolem ohnisek moru.
Na smlouvou dohodnutých 150 centů medu je k dnešnímu dni
vykoupeno 105 centů. Protože letos nebyly dobré snůškové podmínky,
nebude zřejmě nasmlouvané množství medu vykoupeno.
Hlásí se zájemci o jednodenní zájezd na Moravu. O jeho
uskutečnění bude rozhodovat počet přihlášených.
V průběhu schůze je vyplácen státní příspěvek 35,- Kčs na
včelstvo.
Mor – likvidace včelstev v pardubickém okrese

21. září 1989 se v GRANDU pod vedením př. Jana Lopaty koná
členská schůze. Na ní se jedná opět hlavně o moru včelího plodu. Na
téma: "Nemoci a nákazy včel" přednáší MVDr. Marek z Prahy. Ten uvedl,
že není dosud přesně známa příčina snížené odolnosti včel vůči moru
včelího plodu. Předpokládá se, že tu negativní úlohu hraje varoáza.
Př.Lopata oznamuje, že v našem okrese bylo likvidováno 250
včelstev na stanovištích, kde se vyskytl mor včelího plodu a že
chovatelům byla vyplacena náhrada ve výši 170 tisíc Kčs.
Z plánovaného zájezdu sešlo pro malý počet zájemců. Těm, kdož
se přihlásili a zaplatili zálohu jsou peníze vraceny.
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Přítomní jsou pozváni na přednášku profesora docenta Budíka
z Vysoké školy zemědělské, která se bude konat 25. listopadu 1989 ve
VŠCHT a která bude zaměřena na netradiční využití raných snůšek.
Diskuse o chorobách včel a léčení

22. října 1989 se na členské schůzi nekoná přednáška. Schůze,
kterou v GRANDU řídí přítel Zdeněk Matoušek, sestává hlavně z diskuse
o chorobách včel. Téměř všudypřítomná varoáza je problém číslo jedna.
Již od 10.října probíhá léčení včel, které letos spočívá ve dvojí fumigaci a
jedním aerosolováním včelstev TAKTIKEM. Léčení má být ukončeno do
21. prosince 1989. Na této schůzi připomíná přítel Oldřich Vondrouš, že v
naší organizaci je malá spotřeba FUMAGILINU a že nosemě, kterou tímto
antibiotikem léčíme, musíme věnovat stálou pozornost. Prohlídky na mor
včelího plodu kolem ohniska byly negativní a na jaře je musíme opakovat.
Na členské schůzi je přijat za člena Tomáš Kratochvíl, bytem
Pardubice, Devotyho ul. 805, který chová 1 včelstvo. Ozývaly se také
hlasy z pléna, které kritizovaly opožděné začátky schůzí a častou neúčast
předsedy.
Včelaři se schází v neděli dne 19. listopadu 1989 v GRANDU na
členské schůzi. Přednáší přítel MVDr.Mikuláš z Dašic na téma: Vznik,
význam a těžba propolisu". Potom se diskutuje jak o účincích propolisu,
tak i o problémech, které se vyskytují při léčení včel fumigováním.
Někteří včelaři nevěnují pozornost přítomnosti plodu, někteří zas mají tak
netěsné úly, že kouř při fumigaci rychle uniká a tím není dosaženo
žádoucích účinků. MVDr.Mikuláš uvedl, že pokud byl v činné službě, tak
se na Pardubicku nesetkal s morem včelího plodu. V případech jeho
výskytu ve Východočeském kraji byla vždy před tím přidána mezistěna.
Dotázal se na tuto věc dr.Svobody ve VÚ včelařském, ten mu odpověděl,
že je zřejmě možné mor mezistěnou přenést, avšak doposud se to
nepodařilo zcela prokázat. Nakonec uvedl, že příčinou zeslabení včelstev
může být stále se zhoršující životní prostředí.
Přednáška profesora Budíka

V sobotu 25. listopadu 1989 se v aule Vysoké školy chemicko
technologické na Leninově náměstí v Pardubicích konala přednáška
profesora Budíka z Vysoké školy zemědělské v Brně na téma: "Netradiční
využití ranných snůšek".
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Příprava Výroční členské schůze

Aby výbor připravil program Výroční členské schůze, schází se
dne 30. listopadu v zasedací místnosti ČKD v ul.Gorkého.
Budou navrženy komise v tomto složení:
Volební: přátelé Antonín Kejnovský,Čestmír Brzek, František Jiroutek,
Jiří Hruša
Mandátová: přátelé Václav Bureš, František Klejch, Oldřich Vondrouš
Návrhová: přátelé Zdeněk Skalický, Jan Lopata, Stanislav Poskočil
Kandidáti do výboru ZO: přátelé Benadik Vlastimil, Brzek
Čestmír, Ing. Bureš Pavel, Bureš Václav, Gregor Jiří, Hála Josef, Havrda
Josef, Jiroutek František, Ing. Jarkovská Eva, Kejnovský Antonín, Kroupa
Adolf, Ing. Křepela Josef, Lopata Jan, Ing. Matěj Božislav, Matoušek
Zdeněk, Moravec Josef, Piskač Josef, Poskočil Stanislav, Ing. Růžek
Vladimír, Skalický Zdeněk, Ing. Šroll Josef, Ing. Vojtěch Jiří, Vondrouš
Oldřich, Šedivý Jiří, Hruša Jiří.
Do Okresního výboru budou navrženi přátelé: Bureš Václav,
Hruša Jiří, MUDr. Kovařík Otakar, Kroupa Adolf, Lopata Jan, Matoušek
Zdeněk, Panchartek Stanislav, Ryšavý Viktor, Skalický Zdeněk, Šípek
Jaroslav, Ing. Šroll Josef, Ing. Vojtěch Jiří.
Za delegáty na Okresní konferenci ČSV budou navrženi přátelé:
Hruša Jiří, MUDr. Kovařík Otakar, Kroupa Adolf, Matoušek Zdeněk,
Skalický Zdeněk, Ing. Šroll Josef.
82. VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
se koná 10. prosince 1989 v GRANDU:
Schůzi zahájil a řídil přítel Zdeněk Matoušek.
To, že se tato schůze koná v době víc než rušné, se odrazilo i ve
slavnostním projevu předsedy přítele Ing. Jiřího Vojtěcha, který uvedl, že
před několika dny bylo zažehnuto světlo lepší budoucnosti. Naši generaci
svitla naděje v prvních poválečných letech. Tato naděje byla však záhy
podvázána jednou stranou a silou moci, kterou si tato strana vybudovala.
40 let jsme museli na tento okamžik čekat. Vládnoucí strana, respektive
její neschopné vedení, sáhlo k pomoci i zvenčí, tak jak tomu bylo v roce
1968. K použití hrubé síly sáhlo i 17. listopadu letošního roku, kdy došlo v
Praze ke zmasakrování pokojné studentské demonstrace.
Po tomto úvodu se vrátil k tomu, aby shrnul výsledky naší včelařské
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činnosti. Nepodařilo se nám uspořádat Včelařský ples a ani jeden zájezd.
V této souvislosti připomněl, že nám chybí osobnost, která by dokázala,
tak jako přítel Alois Čapek, lidi pro takovéto akce získat a vše dobře
zorganizovat. Dále poděkoval přátelům Oldřichu Vondroušovi, Janu
Lopatovi, a Vlastimilu Benadikovi za jejich přispění k rozchovu kraňské
včely. Na dobré úrovni je i osvětová činnost. Po delší době máme opět
obětavého vedoucího včelařského kroužku při Základní škole ve Studánce
a to Václava Bureše. Dobrých výsledků jsme i přes potíže s nákazami
dosáhli i v kočování. Nakonec poděkoval odstupujícímu výboru za jeho
dosavadní práci.
Následně byly zvoleny komise mandátní, volební a návrhová, tak
jak je navrhl výbor ZO.
Po oznámení, že je na schůzi přítomno 99 členů z 218 což je 45,4 %
a že již uplynulo 30 minut od zahájení a že tudíž je Výroční členská
schůze usnášeníschopná, se hlasovalo o způsobu voleb. Většina byla pro
to, aby se konaly volby tajné (8 hlasů proti, 7 se zdrželo hlasování).,
Na dotaz přítele Ing. Miroslava Novotného proč u kandidátů není
uvedena politická příslušnost odpovídá přítel Poskočil že jsme apolitická,
zájmová organizace a politická příslušnost by nás neměla zajímat.
Jednatel přítel Ing. Šroll ve své zprávě uvedl, že naše Základní
organizace má k dnešnímu dni 218 členů, kteří obhospodařují 2.742
včelstev. Na letošní smlouvu, která zněla: dodat 150 q medu jsme dodali
111,56 q, což je 79,7%. Mateří kašičku jsme dodávali jak Tukovému
průmyslu, tak i VČELPU. Tukovému průmyslu jsme dne 27. června
dodali 1.833,2 gramů mateří kašičky po 13,-Kčs/1 gram. Devět našich
členů, kteří uzavřeli smlouvu dodat 3,5 g na jedno včelstvo, si splnilo
(nebo nesplnilo) svůj závazek takto: Ing. Vojtěch=64 včelstev-smlouva na
234,5 g-dodal 0 g, Oldřich Vondrouš=152 včelstev, smlouva na 532g,
dodal 592g; Zdeněk Skalický=58-203-293,6, Čestmír Brzek= 68-23847,2, Petr Lopata=28-98-199,6, Jan a Miloš Lopatovi=53-185,5-181,
Vlastimil Benadik= 144-504-519, Pius Ďurovec=32-112-0.
Zpráva o činnosti jednatele

Protože se tato výroční členská schůze koná v období víc než
rušném, považuji za vhodné uvést „Zprávu o činnosti ZO v roce 1989“,
přednesenou jednatelem přítelem Ing. Josefem Šrollem v plném jejím
znění:
„Opět se přiblížil konec roku, tentokrát poznamenaný mohutnými
společenskými a politickými pohyby. Z volebního období uplynuly dva
roky, které nyní bilancujeme. Přestavba, která probíhá v naší společnosti
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má svůj dopad i na Český svaz včelařů. Již dříve se hovořilo o zrušení
Krajských výborů ČSV. V roce letošním tyto myšlenky začaly mít
konkrétní podobu. V létě bylo rozhodnuto nečekat na skončení tříletého
volebního období v základních organizacích, ale provést volby již teď, aby
do voleb vyšších orgánů, jímž končí letos pětileté volební období
nastoupili noví kandidáti.
V letošním roce byly rozeslány celkem 3 oběžníky s průměrným
nákladem 240 výtisků. Poslední oběžník byl vlastně jen pozvánkou na tuto
výroční schůzi. V něm jste se dočetli, že lednová a únorová schůze bude
ještě v této místnosti. Od března se má provádět rozsáhlá rekonstrukce
tohoto objektu (Grandu), březnová schůze a další budou tedy již v jiném
prostředí. Z neoficiálních jednání se zatím jeví podnik v Polabinách,
známý pod jménem Rosignano. Je zatím dohodnuto, že oficiální jednání
proběhne po Novém roce, kdy mají skončit některé personální změny
v podniku Restaurace a jídelny.
Zatím jsou tedy určeny termíny schůzí a vznesen požadavek na
přednáškovou činnost. Po uzavření smlouvy bude rozeslán oběžník
s termíny a místy schůzí. Nutno připomenout, že od ledna končí platnost
tzv. „Otevření listovní zásilky“, která nám umožňovala rozesílat tištěné
oběžníky s 5-ti haléřovou známkou. S tím je nutno počítat i v nákladech
na vydání jednatele.
Tak jak loňský rok byla i letos uzavřena smlouva s Jednotou na
dodávku medu. Smlouva zněla na 150 q medu, dodáno bylo 11.956 kg,
což je 79,7%. Svůj podíl hrála samozřejmě opět špatná distribuce konví,
hlavní příčinou však byla neúroda medu.
Dále byla produkována mateří kašička. Výkup byl dvojí; pro
Tukový průmysl lépe placený ale omezený a pro VČELPO bez omezení
za nižší cenu. Tato akce se neobešla bez problémů. Tentokrát z Ústředního
sekretariátu ČSV místo smlouvy došel pouze průvodní dopis, takže
jednatel musel Ústřední sekretariát navštívit osobně a tuto smlouvu uzavřít
na místě.
Nákazová situace v naší ZO není dobrá. Kromě varoázy máme
několik ohnisek moru včelího plodu. Varoázu držíme na uzdě, dá se říci,
že s vypětím všech sil. Jak se podaří utlumit mor, budeme vědět
v nedaleké budoucnosti. Tyto dvě choroby mají diametrálně rozdílný
vývoj svých původců, průběh onemocnění i způsob šíření. Obě jsou vš ak
zákeřné a obě kladou při svém zdolávání vysoké nároky na obětavost
každého, kdo chce proti těmto nemocem bojovat.
V červnu byli na Okresní veterinární správě proškoleni další
prohlížitelé včelího plodu se zaměřením na diagnostiku mor plodu.
S jejich pomocí byly provedeny prohlídky. V příštím roce bude provedeno
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další kolo prohlídek, a pokud nebude nikde nákaza zjištěna, může být
prohlášena za zaniklou. Z hlediska moru je velmi důležité likvidovat vše,
s čím mohly přijít do styku včely z nakaženého včelstva. Nezapomínejme,
že všechny infikované předměty si schopnost šířit nákazu udrží mnoho
desítek let. I když se to zdá neuvěřitelné. Zkušenosti jiných organizací
dokazují, že to nejsou planá slova a konkrétní případy dokazují, že mráz
ani slunce po léta působící na infikované předměty mor neoslabily.
Na minulé VČS organizace uzavřela socialistický závazek na počest
40. výročí Slovenského národního povstání. Uzavírání těchto závazků
bylo vždy zatíženo určitým formalismem. V pokynech Ústředního
sekretariátu k letošním VČS je výzva k uzavření dalšího socialistického
závazku. Ponecháme členům, zda chtějí nějaký závazek uzavřít, případně
co bude jeho obsahem a k čemu bude motivován. Připomínám, že
v příštím roce se bude konat sjezd Českého svazu včelařů.
Nyní naše činnost: Konalo se celkem 10 členských schůzí z toho
jedna výroční s průměrnou účastí 57,6 členů, což je 26,8% a 7 schůzí
výborových s průměrnou účastí 16 členů. Na členských schůzích se
konalo 7 přednášek.
Pro naše členy se vypisují objednávky na různý materiál. Této
služby je však využíváno jen málo. V počínajícím rozvoji soukromého
podnikání bude však nutno přezkoumat právní aspekty využívání této
služby pro případné soukromé podnikání našich členů. Pokud to předpisy
umožní, může to být účinná pomoc našim členům alespoň do doby, než
bude existovat potřebná legislativa pro možnost přímého nákupu
potřebných surovin.
Z další činnosti naší organizace:
Léčivo Fumagilín je objednáno prostřednictvím Okresního výboru
ČSV. Jeho distribuci však stejně zajišťuje naše ZO. V posledních letech
nejsou problémy s jeho nedostatkem. Na této VČS necháme kolovat arch,
na kterém si každý může vyznačit svůj požadavek na Fumagilin.
Cukr pro včelaře letos byl. K tomu dodejme, že ZO ČSV Pardubice
si jako jediná vzpomněla na to, že je nutno jej objednat, proto jednatel
musel jménem celého okresu slíbit, že objednávky z ostatních organizací
budou předloženy dodatečně.
Bylo by málo platné, kdyby v Pardubicích cukr byl a v okolí ne.
Prostě by si včelaři z okolí pro něj přijeli, což jim nelze mít za zlé.
Racionalizační referent ve svém příspěvku vás seznámí se svojí iniciativou
–možností objednávky speciálně čištěného cukru pro vývoz.
Naše organizace plánovala autobusový zájezd. Začala se vybírat
záloha 100,- Kčs. Přestože má naše organizace přes 200 členů a zájezd byl
14

určen i pro další přizvané osoby, nepřihlásil se dostatečný počet zájemců,
takže byl zájezd zrušen a zálohy vráceny. Podobná situace se opakuje již
několik let.
Kulatá výročí našich jubilantů v roce 1990:

85 let oslaví: Karel Fencl, Antonín Tocháček
80 let oslaví: Josef Handlíř, Bohumil Kupa
75 let oslaví: Josef Chalupa, Josef Matys, JUDr.Miroslav Mraček, Oldřich
Roček, František Valenta
70 let oslaví: Jaroslav Jírovský, František Klejch, Alois Kuchár, Milena
Mračková
65 let oslaví: František Hejný, Josef Jeník, Ladislav Kramář, Zdeněk
Matoušek, Ing. Miroslav Novotný, Vladimír Placek, Pavel Sivák,
Josef Udržal
60 let oslaví: Václav Doucha, Josef Hlaváček, František Chvála, Zdeněk
Pozler, Zdeněk Skalický, Josef Urbanec, František Vopršal
55 let oslaví: Josef Červinka, Bohuslav Diviš, Ing. Josef Křepela,
Miroslav Navrátil, Josef Piskač, Bohumil Topič
50 let oslaví: Ing. Eva Jarkovská, Karel Kouba, Jan Pačes, Jaroslav Šípek
Věkové složení naší členské základny:

věk

členů

věk

členů

do 20

2

60 až 69

44

20 že 29

2

70 až 79

26

30 až 39

29

80 až 89

6

40 až 49

32

Na 90 let

2

50 až 59

33

Do výpočtu bylo zahrnuto 176 členů. Ostatní nemají ve své členské
přihlášce buď uveden rok narození, nebo mají pouze náhradní kartu.
Rozbor dle roků narození členů a použití výpočetní techniky aneb
rok 2000 přežije naše ZO bez počítače

Zajímavé údaje lze získat rozborem roků, kdy se narodili naši
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členové. Z něho je patrné jak hospodářské a politické otřesy přispívaly či
tlumili aktivitu potřebnou k narození dětí. Je patrný pokles porodnosti
v průběhu 1. světové války, následný prudký vzestup v prvních letech
první republiky, následná stagnace v období konjunktury. V době
hospodářské krize se rodí stále méně našich členů a pokles pokračuje až
do konce druhé světové války. V roce 1945 se nenarodil ani jeden člen
naší organizace. V radostném období po skončení druhé světové války
byly dva velmi silné ročníky. Počátek padesátých let se vyznačuje silnými
sudými a slabými lichými ročníky. To se však již dostáváme k ročníkům,
které většinou se včelařstvím začínají a vstupují do včelařské organizace.
K rozboru byl použit pomocí mikropočítače SAPI-1. Při této
příležitosti bych rád odpověděl na otázku zavádění výpočetní techniky do
naší organizace. Některé výsledky jsou velmi zajímavé. Ale již při prvních
ekonomických úvahách se situace radikálně mění. Pro vedení běžné
agendy je zapotřebí minimální konfigurace, pochopitelně procesor vnější
paměť s výměnným mediem např. flopydisk a tiskárna. Tuto minimální
konfiguraci lze pořídit za cca 20 až 50 tisíc Kčs. Vzhledem k rychlému
zastarávání této techniky lze počítat s životností cca 5 let. Již tyto základní
úvahy jasně ukazují, že rok 2000 přežije naše ZO bez počítače a tudíž se
bude zabývat více včelařstvím, než výpočetní technikou.
A kolik má naše organizace včelstev

Státní příspěvek byl vyplacen na 2.748 včelstev. Celková suma byla
96.180 Kčs. 3 členové bez včelstev
včelstev

včelařů

celkem včelstev

1 až 5

67

220

6 až 10

67

503

11 až 15

38

494

16 až 30

31

728

30 až 100

12

543

více než 100

2

254

Nejvíce včelstev mají tito včelaři: Vlastimil Benadik z Hrádku =144
František Jiroutek z Velkých Kolodějí………………………… 110
Oldřich Vondrouš ze Stéblové….………………………………. 80
Jiří Zörnig ze Stéblové………………………………………….. 73
Ing. Jiří Vojtěch………………………………………………….. 65
Jan Nálevka z Rohoznice………………………………………... 45
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Šedivý Jiří a Šedivý Petr………………………………………… 42
K naší žhavé současnosti

Příprava voleb, zejména výběr kandidátů byla práce velmi náročná.
V kandidátce jsou členové, kteří se osvědčili již dříve i další včelaři, u
kterých předpokládáme, že budou oporou našeho výboru. Při výběru nebyl
brán ohled na politickou příslušnost, pohlaví, povolání atd. Jsou zde
včelaři s velkým počtem včelstev i včelaři s několika včelstvy, takže výbor
nebude sloužit k prosazování zájmu několika velkovčelařů. Kandidátů je
více, než může být členů výboru (tj. 15) a od každého člena se očekává a
žádá, že některé kandidáty na své kandidátce škrtne, případně připíše
někoho dalšího. Bližší informace o volbách podá volební komise.
Ještě k volbám včelařských důvěrníků. Práce důvěrníka je dnes
velmi náročná a vyžaduje velký kus obětavosti. Ne ve všech obvodech
jsou takoví důvěrníci, kteří plní své úkoly s nejvyšší zodpovědností. To
potom vrhá stín na obětavou práci ostatních. Pro vysokou náročnost na
tuto činnost není o tuto funkci zájem, a proto výbor nemůže nabídnout
žádné další kandidáty. Podle stanov má členská schůze provést volbu
důvěrníků. Proto předkládáme jako kandidáty stávající sestavu důvěrníků.
Naše organizace prožívá nyní těžké období způsobené zejména
nepříznivou nákazovou situací. Není to poprvé, kdy se likvidují včelstva
v naší organizaci. Věřím, že těžkosti budou překonány a že včelaření bude
i nadále především zdrojem potěšení pro včelaře a vzorem ušlechtilé
záliby pro ostatní.
Do dalšího volebního období přeji organizaci hodně úspěchů,
bohaté snůšky a zdravá včelstva. Děkuji za pozornost“
Tolik k vystoupení jednatele přítele Ing. Josefa Šrolla na 82. VČS.

Od pokladníka přítele Oldřicha Vondrouše jsme se dověděli, že naše
čisté jmění činí 46.731,34 Kčs, když loni jsme měli 40.326,64 Kčs.
Přírůstek čistého jmění činil 6.404,70 Kčs. Finanční plán pro příští ro k
počítá s příjmy 10.000 Kčs a ve stejné výši by mělo být i vydání.
Hospodář přítel Josef Moravec přečetl seznam věcí, které jsou
v majetku naší ZO s tím, že je k dispozici ještě jeden šroub s maticí pro
vařák na vosk.
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Knihovník přítel Václav Bureš oznámil, že máme v naší knihovně
391 titulů a současně jako vedoucí včelařského kroužku, který vznikl
v roce 1988, že v době vzniku měl 3 členy a nyní má členů 13.
Přítel Stanislav Poskočil coby nákazový referent uvedl, že nadějný
vývoj v naší společnosti se snad již nedá zvrátit zpět, v našem včelaření je
však situace opačná. Víc než dvojnásobné rozšíření varoázy a dvě ohniska
moru včelího plodu (Bohdaneč a Dříteč) nám žádnou radost nedělá.
Připomněl povinnost v době od 15. do 31. ledna 1990 odevzdat směsné
vzorky měli příteli Klejchovi, kterému poděkoval za jeho práci, kterou
s přebíráním vzorků má. Poděkoval také příteli Janu Lopatovi za to, jak
obstaral rozdělení taktiku v právě uplynulém roce. Nakonec podal návrh
na změnu v důvěrnické síti a to aby ve Spojile na Hůrkách tuto funkci
zastával přítel Jiří Šedivý, v Černé za Bory přítel Dr. Michalec,
v Pardubičkách přítel Stejskal, v Čeperce přítel Kožený, Hlasováním byl
jeho návrh přijat.
Přítel Jiří Hruša za revizní komisi konstatoval, že hospodaření
v posledních letech je v rovnováze a VČS schválila jeho návrh udělit
pokladníkovi příteli Oldřichu Vondroušovi absolutorium.
Z diskuse, která následovala pak několik příspěvků:
Přítel Matoušek vzpomněl přítele Jaroslava Hahna, který musel
odstoupit ze všech funkcí i z funkce učitele včelařství, protože přečetl
něco z knihy knih.
Př.Ing. Novotný: měli bychom se dovědět, kdo to vynesl z našeho
středu.
Přítel Stejskal: měli bychom to napravit tím, že bychom se mu
omluvili.
Přítel Plecháček: mohl bych ukázat na ty, kteří ho vystrnadili, Hahn
byl dobrý člověk.
Přítel Ďurovec: hlavní věc je práce, demokraticky jsme jednali
vždycky, Hahn porušoval ústavu, propagoval náboženství.
Přítel Filip: domnívám se, že by se měli členové zamyslet nad
případem př. Hahna a ti, kteří mají rovná záda, aby mu poslali omluvný
dopis.
Přítel Matoušek: výbor se tím bude zabývat, možná že pošleme
dopis i na Ústředí.
Tolik k tomu, co bylo na VČS řečeno k případu našeho bývalého
předsedy Jaroslava Hahna.
Po této kratší výměně názorů byla vyhlášena přestávka. V jejímž
průběhu měli přítomní možnost upravit volební lístky pro tajnou volbu do
výboru ZO, do OV ČSV a delegátů na Okresní konferenci.
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Po přestávce proběhly tajné volby. Bylo rozdáno 99 volebních
lístků, na nichž mohli přítomní členové vyškrtnout jméno kandidáta,
kterého nechtějí volit. Po vrácení volebních lístků byly tyto sečteny.
Vrátilo se jich 97. Po sečtení vyškrtnutých byl výsledek voleb následující:
Kandidáti do výboru ZO ČSV Pardubice:
Benadik Vlastimil (vyškrtnut 2x), Brzek Čestmír (7x), Ing.
Bureš Pavel (6x), Bureš Václav (6x), Hála Josef (9x), Havrda Josef
(2x), Jiroutek František (8x), Kejnovský Antonín (18x), Kroupa Adolf
(13x), Ing. Křepela Josef (1x), Lopata Jan (10x), Ing. Matěj Božislav
(5x), Moravec Josef (3x), Piskač Josef (5x), Poskočil Stanislav (5x),
Ing. Růžek Vladimír (8x), Skalický Zdeněk (9x) Ing. Vojtěch Jiří
(14x), Vondrouš Oldřich (1x), Šedivý Jiří (9x), Hruša Jiří (1x).
Kandidáti do Okresního výboru ČSV Pardubice:
Bureš Václav (39x), Hruša Jiří (2x), MUDr.Kovařík Otakar
(2x), Kroupa Adolf (7x), Lopata Jan (8x), Matoušek Zdeněk (7x),
Panchartek Stanislav (2x), Ryšavý Viktor (14x), Skalický Zdeněk (3x),
Šípek Jaroslav (3x), Ing. Šroll Josef (1x), Ing. Vojtěch Jiří (7x).
Delegáti na Okresní konferenci ČSV:
Hruša Jiří (-), MUDr. Kovařík Otakar (1x), Kroupa Adolf (6x),
Matoušek Zdeněk (3x), Skalický Zdeněk (3x), Ing. Šroll Josef (-).
Z toho přehledu vyplývá, že do výboru Základní organizace nebyli
zvoleni Kejnovský Antonín, Kroupa Adolf, Lopata Jan, Ing. Vojtěch Jiří.
Do nového výboru byli tedy zvoleni: Vlastimil Benadik, Čestmír
Brzek, Ing. Pavel Bureš, Václav Bureš, Jiří Gregor, Josef Hála, Josef
Havrda, František Jiroutek, Ing. Eva Jarkovská, Ing. Josef Křepela,
Ing. Božislav Matěj, Zdeněk Matoušek, Josef Moravec, Josef Piskač,
Stanislav Poskočil, Ing. Vladimír Růžek, Zdeněk Skalický, Ing. Josef
Šroll, Oldřich Vondrouš, Jiří Šedivý.
Do Okresního výboru ČSV byli za naši základní organizaci
zvoleni tito zástupci Jiří Hruša, MUDr.Otakar Kovařík, Adolf Kroupa,
Jan Lopata, Zdeněk Matoušek, Stanislav Panchartek, Zdeněk
Skalický, Jaroslav Šípek, Ing. Josef Šroll a Ing. Jiří Vojtěch.
Jako delegáti na Okresní konferenci byli zvoleni: Jiří Hruša,
MUDr.Otakar Kovařík, Adolf Kroupa, Zdeněk Matoušek, Zdeněk
Skalický, Ing. Josef Šroll.
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Předseda Základní organizace přítel Ing. Jiří Vojtěch předal pak
ČESTNÁ UZNÁNÍ za dlouholetou činnost příteli Čestmíru Zárubovi,
Emilu Vendlovi, Karlu Pudilovi, Josefu Prnkovi, Bohumilu Kupovi,
Josefu Chalupovi, za dlouholetou aktivní činnost pro české včelařství
přátelům Ing. Miroslavu Novotnému, Vlastimilu Benadikovi, Janu
Koženému, Stanislavu Panchartkovi, Ing. Bohumíru Pitthardovi, Jindřichu
Brandejsovi, Zdeňku Matouškovi, Josefu Piskačovi, Josefu Ročkovi, a Piu
Ďurovcovi. Dále pak předal čestná uznání udělená Okresním výborem
ČSV a to přátelům Stanislavu Poskočilovi, Oldřichu Vondroušovi,
Františku Jiroutkovi, Františku Valentovi, Ing. Josefu Křepelovi,
Františku Klejchovi, Janu Lopatovi, a Jaroslavu Šípkovi. Za záslužnou
činnost př.Zdence Moravcové ze Žižína. Odznak VZORNÝ VČELAŘ
obdrželi př.Josef Hála, Josef Plecháček a Jiří Hruša.
Přítel Stanislav Poskočil přečetl návrh na usnesení 82.VČS.
V návrhu jsou tyto body: Za každé včelstvo zaplatit 2,-Kčs do naší
pokladny. Do naší pokladny odevzdat 1% z ceny za zprostředkování
nákupů. Odměny funkcionářů. ZO přihlásit k výrobě mateří kašičky.
Likvidovat roje neznámého původu. Spolupracovat s Okresní veterinárním
zařízením při tlumení včelích nákaz. Nadále dodržovat finanční kázeň.
Požádat Městský Národní Výbor o přidělení spolkové místnosti. Zaslat
omluvný dopis příteli Jaroslavu Hahnovi. Částkou 650,-Kčs podpořit
činnost včelařského kroužku.
Výroční členská schůze návrh usnesení schválila.
Po schválení plánu práce na příští rok 1990 popřál přítel Zdeněk
Matoušek přítomným vše nejlepší a VČS ukončil.

Na této výroční schůzi se ozvalo několik hlasů žádajících omluvu
příteli Jaroslavu Hahnovi a to alespoň omluvným dopisem. Někteří také
žádali vyšetřit, kdo na přítele Hahna něco donesl na KSČ.

Rozdělení funkcí v novém výboru ZO

Po Výroční členské schůzi se sešel výbor, aby si jeho členové
rozdělili funkce. Před tím však přítel Matoušek vyslovil překvapení
z výsledků voleb. Konstatoval, že neví proč nebyl zvolen přítel Jan
Lopata, který nikomu neublížil a odvádí mnoho práce ve prospěch nás
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všech. Rovněž tak bylo překvapivé nezvolení dosavadního předsedy
přítele Ing. Jiřího Vojtěcha.
Předseda: př.Zdeněk Matoušek, místopředseda: př.Ing. Josef
Křepela, jednatel: př.Ing. Josef Šroll, hospodář: př.Josef Moravec,
knihovník: př.Václav Bureš, nákazový referent: př.Stanislav Poskočil,
kulturní referent: př.Ing. Eva Jarkovská, zapisovatel: př.Josef Havrda.
Revizní komise př.Čestmír Brzek, Jiří Gregor, Josef Hála. Otevřena
zůstala jen otázka funkce pokladníka. Na této výborové schůzi poděkoval
všem za spolupráci dosavadní předseda Základní organizace přítel Ing. Jiří
Vojtěch. Připomněl, že mimo př. Jaroslava Hahna jsme se nikoho osobně
nedotkli, několikrát od té doby jsme s ním mluvili, a že je pro napsání
omluvného dopisu, vše bylo mimo naši ZO. Vyslovil přání, abychom v
dobré práci pokračovali. Poděkovali jsme i př. Ing. Vojtěchovi s tím, že se
s ním neloučíme, neboť jsme ho zvolili do Okresního výboru ČSV.
Dokončení rozdělování funkcí, dopis př.Jaroslavu H ahnovi

Výbor se potom sešel ještě jednou a to 14. prosince 1989 v ČKD
aby rozhodl o doposud neobsazených funkcích takto: pokladník přítel
Oldřich Vondrouš, racionalizační: přítel Jiří Gregor a pastevní přítel
Vlastimil Benadik. Do revizní komise namísto Jiřího Gregora nastupuje
přítel František Jiroutek. Přítel Matoušek Zdeněk se vzdává členství
v Okresním výboru ČSV.
Přítel Václav Bureš vysvětlil situaci kolem nedávno zmiňovaného
promítacího přístroje. Ten je majetkem TATRA KLUBU, a ten se o něj
hlásí. Koupit jej (za 450,-Kčs) by nebylo vhodné, je to starý přístroj, který
tu cenu nemá.
Tohoto dne výbor schválil text dopisu, který napsal př. Ing. Šroll
př.Jaroslavu Hahnovi. Na návrh přítele Ing. Božislava Matěje napíše přítel
Zdeněk Matoušek dopis na ÚV ČSV s tím, aby přítele Jaroslava Hahna
rehabilitovali i oni.
Závěr roku 1989 a ohlédnutí za ním

Tímto nám skončil rok, který po včelařské stránce nebyl nikterak
výjimečný. Snůška byla průměrná. Co se však týká událostí
společenských, tak se jistě tento rok zapíše výrazně do dějin našeho státu.
Pro dokreslení ještě některá fakta o tom, jak probíhaly události, které
vedly až k pádu komunistického režimu.
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Jak došlo k „sametové revoluci“

17. LISTOPADU 1989 - PÁTEK je veřejnost vzrušena a
pobouřena brutálním zákrokem policie v Praze na Národní třídě proti
pokojné demonstraci studentů po vzpomínkové akci při příležitosti
50.výročí 17.listopadu. Povolená manifestace začala před budovou
Patologického ústavu na Albertově, odkud byl v roce 1939 vypraven
pohřební průvod s ostatky Jana Opletala. Pietní průvod pak směřoval na
Vyšehrad, kde byl zakončen položením květin, zapálením svíček a
zpěvem hymny. Tisíce účastníků se pak přes zákaz vydaly směrem do
centra. I přes obsahově ostrá hesla si demonstrace zachovávala vcelku
pietní ráz. Kolem 20. hodiny kordony pořádkových jednotek Sboru
národní bezpečnosti (dále jen SNB) uzavřely neprodyšně demonstranty v
prostoru Národní třídy mezi křižovatkou ulice Na Perštýně a křižovatkou s
ulicemi Voršilská a Karoliny Světlé. Studenti se chovali ukázněně, někteří
si sedali na zem a skandováním "Vy nás máte chránit","Máme holé ruce"
dávali příslušníkům SNB najevo, že vůči nim nehodlají vystupovat
agresivně. Příslušníci SNB však začali stupňovat násilí, podnikali výpady
proti jednotlivým osobám. Účastníci byli natlačováni k tzv."uličkám", kde
byli brutálně napadáni a biti. Ve 21.10 hodin byla demonstrace rozehnána.
Pořádkové síly pak rozháněly i ostatní shromážděné občany, při čemž
docházelo k dalším útokům na jednotlivce. Při akci zasahovalo téměř
1.600 příslušníků SNB. Podle zprávy komise Federálního shromáždění z
9. května 1990 bylo zraněno 561 osob. Nezávislá komise zdravotníků
uváděla o 32 zraněných více. V následujících dnech pak události v Praze i
následně v dalších městech začínají nabírat stále větší obrátky. Lidé se
shromažďují na náměstích, kde vyjadřují svoji nespokojenost nejen se
zákrokem policie, ale i s celým dosavadním režimem vlády jedné strany.
Stále častěji a hlasitěji se ozývají hlasy po svobodě, demokracii a po
svobodných volbách.
18. listopadu 1989 vyhlásili rozhořčení studenti stávku.
19. listopadu 1989 se k nim připojili divadelní stávkou pražští
herci. Téhož dne bylo v Praze založeno Občanské fórum a o den později
na Slovensku Verejnost proti násiliu. Byla to občanská hnutí, která
rozhodující měrou přispěla k pádu komunistického režimu.
V následujících dnech se odehrávají velká shromáždění na
Václavském náměstí v Praze. Z balkonu Melantrichu k nim promlouvají
známé i méně známé osobnosti, disidenti i lidé, kteří se postupně vracejí
z emigrace. Vše to vysílá Československá televize. Lidé bouřivě reagují
na každý projev, který je namířen proti režimu jedné strany. Skandují
hesla požadující svobodu a demokracii. Radostně reagují na každý projev,
který tyto jejich požadavky podporuje. Největší jásot vyvolávají zprávy,
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které oznamují, že se postupně daří krok za krokem plnit jejich
požadavky. Všude, tedy nejen v Praze, vládne ohromná euforie a to i přes
nepřízeň počasí, které tyto bouřlivé dny doprovází..
U nás v Pardubicích

Zde v Pardubicích se od pondělí 20. listopadu začínají konat
mítinky na náměstí Osvobození před Městským divadlem. Z původních
několika desítek lidí se den ze dne stávají tato shromáždění stále
početnější. Během několika dnů se již na náměstí tísní tisíce lidí. Za
podium slouží schody do divadla. První dny jsou řečníci přehlušeni
dopravou, která je vedena přes náměstí a bezprostředně kolem divadla. V
krátké době je však nainstalováno zesilovací zařízení a tak jednotlivé
projevy slyší i ti co se nedostali blíže. Na „podiu“ se střídali po mnoho
večerů různí řečníci, které uváděl jako moderátor těchto setkání herec
Východočeského divadla Vladimír Čech. Mezi řečníky byl i celému
národu známý disident Václav Havel. Slovo dostal i tajemník Okresního
výboru Komunistické strany Československa, který po pronesení několika
frází vyvolal značnou nevoli mezi shromážděnými. Projevy byl nucen
vyslechnout i Vladimír Iljič Lenin, který sedí několik metrů od divadla
coby bronzová socha. Jistě se nenadál, že takto i v Pardubicích skončí jeho
vidina světové revoluce. Pokus o její uskutečnění stál miliony lidských
životů a nevyčíslitelný počet lidských tragédií a to vše po pláštíkem stále
omílaných frází o nejlepším společenském systému.
25. a 26. listopadu 1989 vrcholí v Praze na Letenské pláni masové
shromáždění občanů za účasti asi 700.000 lidí. Je to jakési lidové
referendum, v němž dávají občané podporu požadavkům studentů a
Občanského fóra na radikální změny, především na zrušení článku o
vedoucí úloze KSČ (Komunistické strany Československa), na odstoupení
zkompromitovaných představitelů KSČ a vlády, na vyšetření zásahu 17.
listopadu a na vypsání svobodných voleb.
26. listopadu 1989 probíhá první oficiální jednání mezi delegací
Národní fronty a federální vlády vedené premiérem Ladislavem
Adamcem a zástupci Občanského fóra v čele s Václavem Havlem.
27. listopadu 1989 se koná generální stávka. I v Pardubicích se jí
účastní tisíce lidí. Ze všech stran se na náměstí Osvobození slévají proudy
lidí až je náměstí zcela zaplněné a lidé se tísní v přilehlých ulicích i na
Perštýnském náměstí.
29. prosince 1989 je zvolen za prezidenta Československé
socialistické republiky bývalý disident Václav Havel.
Co říci na úplný závěr roku 1989. Nic jiného než vyslovit naději,
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že od nás brzy odejdou „Spřátelená vojska Varšavské smlouvy“, která zde
utužovala přátelství zejména mezi „bratrskými“ komunistickými stranami
ČSSR (Československé socialistické republiky) a SSSR (Svazu
sovětských socialistických republik) i doufat, že nebude trvat příliš dlouho
naše učení se demokracii, které jsme byli po minulých 50 let odnaučováni
a že toto učení nebude příliš bolet. Uvidíme!
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