ROK 1991
Zánik ochranného pásma, příprava 83. VČS

Připravit program Výroční členské schůze a projednat
zdravotní situaci našich včelstev byly hlavní témata první výborové
schůze konané 10. ledna 1991 v ČKD Gorkého. Koncem minulého roku
zaniklo ochranné pásmo kolem ohniska moru včelího plodu. Jednatel
přítel Ing. Šroll sdělil, že mu byl z Krajského výboru ČSV vrácen
požadavek na přednášky na nastávající rok s tím, že od tohoto roku si
musíme zajišťovat a platit přednášky sami. Výbor schválil částku 200,Kčs + cestové za přednášku. Na této schůzi také navrhne VČS ke
schválení odměny funkcionářům ZO a to následovně: jednatel = 2.500,Kčs, pokladník = 1.300,- Kčs, hospodář = 300,- Kčs, knihovník = 400,Kčs. Jedná se o odměnu za jeden rok výkonu uvedených funkcí. Přítel
Matoušek sdělil, že Základní organizace ČSV budou žít tak, jak budou
hospodařit - od nikoho nic nedostanou.
Výroční schůzi bude řídit místopředseda přítel Ing. Josef Křepela.
Komise navrhneme v tomto složení: návrhová- přátelé Zdeněk Skalický,
František Jiroutek a Ing. Božislav Matěj; mandátová- přátelé Václav Bureš
a Jiří Gregor. Občerstvení zajistí přítel předseda Matoušek a to v ceně
mezi 15 až 20,- Kčs.
Došlo podle našich předpokladů ke zvýšení ceny cukru. Krystal,
jehož jeden kilogram stál loňského roku 7,30 Kčs už dnes stojí 10,- Kčs.
83. VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
se koná 20. ledna 1991 v KD Dukla za řízení přítelem Ing. Josefem
Křepelou. Po zvolení komisí navržených řídícím schůze přednesl přítel
předseda Zdeněk Matoušek úvodní projev. V něm zmínil stručně činnost
ZO v právě uplynulém roce 1990, zkritizoval rozdělování cukru zejména
jeho vykoupení jednotlivcem a kočování. Navrhl také zvýšit členský
příspěvek o 1,- Kčs. Pokud budeme pořádat přednášky na našich schůzích,
budeme je muset platit z naší pokladny.
Projev jednatele přítele Ing. Josefa Šrolla

Jednatel přítel Ing. Josef Šroll přednesl Zprávu o činnosti ZO ČSV
v roce 1990 tohoto znění:
„Vážení přátelé,
Skončil první rok našeho nového volebního období. Do tohoto roku
jsme vstoupili po provedených volbách do výboru ZO. Jsme svědky
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přerodu naší společnosti, což se samozřejmě týká i včelařské obce. Prvním
výrazným znakem bylo zvýšení cen cukru a medu. Budeme si muset také
zvyknout na tržní mechanizmus u vstupů a výstupů včelařské činnosti.
Uplynulý rok proběhl ještě podle navyklých zvyklostí. Přednášková
činnost byla hrazena z prostředků ÚV ČSV, po opuštění Grandu jsme se
scházeli v restauraci Rosignano. To se ukázalo pro hluk z výčepu jako
nevyhovující, proto jsme přesídlili sem do KD Dukla.
A nyní k rekapitulaci dění v naší ZO: Výsledky voleb výboru ZO
byly pro mnohé překvapením. Způsob voleb byl kritizován, ovšem každý
se mohl rozhodnout svobodně a vybírat z více kandidátů. Byli zvoleni
delegáti na Okresní konferenci, která se konala v Pardubicích 1. dubna
1990. Se závěry Okresní konference byli naši členové seznámeni na
následujících schůzích. V prosinci 1990 se konal sjezd ČSV, kterého se
zúčastnil člen naší ZO přítel Zdeněk Matoušek.
Nebudu zde uvádět závěry sjezdu, pouze uvádím, že přednášková
činnost již nebude hrazena z prostředků ÚV ČSV, ale z prostředků ZO.
Proto výbor navrhuje VČS aby schválila rozpočet na přednáškovou
činnost takto: 7 přednášek, za každou vyplatit lektorovi 200,- Kčs plus
náhradu cestovních výloh.
Jedním z učitelů včelařství je i přítel Hahn, kterého většina z nás
pamatuje jako předsedu naší ZO. Na počátku roku 1990 jsme požádali ÚV
ČSV o vydání jména udavače, který způsobil šikanování přítele Hahna.
Z ÚV ČSV došlo pouze oznámení, že přítel Hahn byl rehabilitován. Což
se ovšem dalo čekat. Tehdy při sankcích proti Hahnovi byl předsedou ÚV
ČSV Josef Soukup, v době rehabilitací rovněž. Byl tedy napsán článek do
časopisu Včelařství, který dosud nevyšel. Podíval jsem se tedy kdože je
předsedou redakční rady – ano správně, opět Josef Soukup, který je
podepsán na dopise, kterým se př.Hahn vylučuje ze seznamu učitelů.
Dále bylo sepsáno několik žádostí o přidělení místnosti jak pro ZO,
tak i pro společnou místnost pro ZO a OV ČSV. Na první místnost přišlo
potvrzení, že žádost evidují, ostatní zůstaly bez odezvy.
S příchodem jara se začaly objevovat organizace zajímající se
o kšeftování s medem za účelem vlastního rychlého zbohatnutí. Měly
jeden společný rys – nakoupit od nás tmavý med – podstatně za oficiální
výkupní cenu či jen o něco vyšší a následně jej prodat za valuty. Co si
počneme se světlým medem, je nezajímalo. Proto naším partnerem byla
v uplynulém roce Jednota, která vykoupila vše nabídnuté. Do budoucna se
zřejmě ještě více diferencuje ceny světlého a tmavého medu podle tržních
vztahů, zřejmě ve prospěch tmavého medu. A proto při obchodu s tmavým
medem musíme počítat s tím, že se světlý med bude prodávat za cenu
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velmi nízkou a ztráty s tím spojené si včelař uhradí prodejem medu
tmavého.
Společenské dění se dotýkalo i činnosti ZO. Sledovali jsme
předvolební kampaň a prováděli veškerou inventarizaci základních
prostředků. Z toho vyplynul poznatek, že vozidla, která jsou formálně
majetkem ZO, budou převedena do soukromého vlastnictví. Nový právní
řád to umožňuje a první převod již proběhl.
Výkup mateří kašičky proběhl letos bez incidentů. Se snižováním
výkupní ceny, která atraktivnost této činnosti snižuje a postupně se asi
vyrovná nabídky s poptávkou. Jasný případ tržního mechanizmu ve
včelařské praxi.
Výkup propolisu se neprováděl. Výkup vosku probíhá, není však
ze strany ZO sledován. Všeobecně se očekává, že se cena vosku zvýší.
Státní příspěvek se vyplácel nadvakrát, neboť přidělené prostředky
v 1. etapě nestačily. Žádosti o zvýšení bylo vyhověno, takže vyšel i
doplatek. Ze Svépomocného fondu bylo letos čerpáno, až na jeden případ,
bez problémů. Pouze v jednom případě došlo k další korespondenci, než
bylo vše uvedeno do pořádku, takže všechny případy byly plně
odškodněny. Z další činnosti připomeňme zájezd do Prahy spojeným
s exkurzí do VÚ včelařského v Dole. A návštěvou Národního divadla.
Bylo objednáno léčivo Fumagilin, které je ještě k dispozici. Dokud
nebude jeho zásoba vyčerpána, nebudeme jej objednávat.
Dále uvedl přehled skupin včelařů podle počtu včelstev, která
chovají:
včelstev

včelařů

celkem včelstev

1 až 5

67

235

6 až 10

71

612

11 až 15

43

524

16 až 30

37

747

31 a více

17

726

Celkem ZO ČSV Pardubice čítá 235 členů, 6 členů je bez včelstev.
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A ještě věková struktura členské základny:
věk

členů

věk

členů

do 20 let

1

50 až 59

37

20 až 29

5

60 až 69

56

30 až 39

10

70 až 79

63

40 až 49

41

nad 80 let

30

V roce 1990 se konalo 10 členských schůzí a 8 schůzí výborových.
Frekvence členských schůzí je zatím vyhovující. Průměrná účast členů na
schůzích byla 46,4. Očekáváme, že volbou nové schůzovní místnosti se
účast zlepší, alespoň o ty členy, kteří byli loni odrazeni nevlídným
prostředím restaurace Rosignano.
Nemalou starost naší organizaci působí nákazová situace. Kromě
letitých problémů s varoázou se v roce 1989 objevil mor plodu. Tato
nákaza byla napodzim 1990 prohlášena pro naši organizaci za zaniklou.
Na tuto zprávu čekali s napětím kočovníci. Přesto je však nutno nabádat
k opatrnosti. Případy nového vzplanutí moru i po několika letech nejsou
vzácností. Byla prokázána životaschopnost spor moru i po 80 letech.
Znám případ vzplanutí moru od starých úlů, které byly 30 let pohozeny ve
stodole. Obrovská intenzita napadení ve všech těchto úlech okamžitě po
jejich osazení včelami byla přímo omračující. Buďme tedy ve střehu před
touto nebezpečnou nákazou.
Varroáza se pevně uhnízdila v naší organizaci. Dosavadní formy
boje proti ní udržovaly intenzitu napadení na úrovni, která nezpůsobovala
škody. Vzhledem k přizpůsobivosti škůdce musíme počítat i s tím, že bude
časem nutno hledat nové způsoby tlumení choroby.
Naše organizace si postupně hledá místo ve společnosti, která
prochází velmi složitým vývojem. Dosud jsme vážné otřesy
nezaznamenali. Již letos však očekáváme napětí při zajišťování odbytu
medu. Státní příspěvek bude vyplácen patrně i letos. Zda to nebude
naposled, se uvidí.
Ekonomické otázky ovlivní vztah včelař – včely, zejména u včelařů
s většími počty včelstev. Ostatní, kteří chovají včely pro potěšení , se
nedají odradit zdražením cukru či zánikem pětatřiceti korunové dotace.
Doufám, že naše včeličky budou do budoucna zdrojem potěšení pro
včelaře a příkladem ušlechtilé záliby pro ostatní. Do budoucna přeji
organizaci hodně úspěchů, bohaté snůšky a zdravá včelstva.“
Tolik doslovný přepis vystoupení jednatele na 83. VČS.
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Bilance hospodaření k 31.12.1990

tak jak ji na 83.VČS přednesl pokladník přítel Oldřich Vondrouš:
AKTIVA:
Vklad na běžném účtu
55.937,64
Základní prostředky DKP
1.820,00
25 balení Fumagilinu
1.450,00
Nevyúčtovaný zájezd do divadla
3.212,00
Nezaplacený příspěvek na včelařský kroužek
2.000,00
Hotovost v pokladně+
2.928,05
Aktiva celkem
67.347,69,00
PASIVA:
Neodvedené členské příspěvky
21.678,00
Nezaplacená daň ze mzdy
324,00
Nezaplacený nájem za prosinec
247,00
Nevyúčtovaná faktura Obnovy (pí Moravcová)
549,00
Pasiva celkem
22.798,00
Čisté jmění k 31.12.1989

46.731,34

Čisté jmění k 31.12.1990

44.549,69

Úbytek jmění za rok 1990

2.181,65

Podepsáni : Vondrouš-pokladník, Matoušek –předseda, J.Šrolljednatel, Brzek a Gregor- revizní komise
Následoval „Finanční plán na rok 1991:
PŘÍJMY:
Členské příspěvky pro ZO à 10,- Kčs
Členské příspěvky pro ZO za včelstvo à 2,- Kčs
Drobné příjmy
Příjmy celkem

2.300,00
5.600,00
1.100,00
9.000,00

VYDÁNÍ:
Poštovné a kancelářské potřeby
Nájemné a údržba
Přednášky a kurzy
Knihy a časopisy
Odměny funkční: jednatel

1.500,00
2.500,00
1.500,00
200,00
2.500,00
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Pokladník
Hospodář
Knihovník
Nákazový referent
Sběr podzimní a jarní měli
Odměny příležitostné

1.300,00
300,00
400,00
400,00
400,00
300,00

Různá vydání

1.500,00

Vydání celkem
Podepsáni: Vondrouš-pokladník,
jednatel, Brzek a Gregor-revizní komise

12.800,00
Matoušek-předseda,

Šroll-

Zpráva hospodáře

Hospodář ve své zprávě uvádí stav inventáře a materiálu ZO ČSV
Pardubice ku dni 31.12.1990:
Množství

popis

uživatel

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
3 ks
3 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks

psací stroj ZETA
rozmnožovací stroj
adresovací stroj
předválcovací stroj
stroj na válcování mezistěn
decimální váha
pumpy na postřiky
hadičky s rozprašovačem
pumpa na postřiky
hadička s rozprašovačem
aerosolový přístroj
aerosolový přístroj
mikroskop
skříň na knihy

př.Ing. J.Šroll
-„-„–
př.Fr.Jiroutek
-„př.Jiří Hruša

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

silnostěnné vařáky 7 ks
-„-„-„-„-„-„-„-

př.Jan Lopata
př.Valenta
př.Jan Lopata
př.Oldř.Vondrouš
př.Václ.Bureš
-„př. J.Gregor
př.Petr Havlíček
př. Kejnovský
př.V.Bureš
př. Jan Lopata
př. Vlad.Michalec
př. Josef Moravec

Podepsáni: Matoušek-předseda, Šroll- jednatel, Moravec Josef-hospodář
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Přítel Čestmír Brzek přednesl zprávu revizní komise. V ní se
konstatuje, že po překontrolování všech příjmových a výdajových dokladů
bylo vše shledáno v naprostém pořádku. Ve zprávě je zdůvodnění proč
původně rovnovážný finanční plán nebyl dodržen a proč došlo v roce 1990
k úbytku našeho jmění. Šlo jednak o mimořádná vydání, s nimiž nebylo
v plánu počítáno. Byla to částka 693,90 Kčs na režii včelařského kroužku,
820,-Kčs za aerosolový vyvíječ a na druhé straně byl oproti plánovanému
nižší příjem o zhruba jeden tisíc Kčs.
Vzhledem k tomu, že si budeme muset platit přednášky, měli
bychom se podle revizní zprávy poohlédnout po nějakých dalších zdrojích
příjmu.
V diskusi vystoupil nejprve předseda přítel Zdeněk Matoušek, který
seznámil přítomné s průběhem 5. sjezdu ČSV jehož se zúčastnil jako
delegát za naši ZO. Sjezdu bylo přítomno 194 delegátů a 118 hostů. Byly
zastoupeny všechny okresy. Okresní výbory zatím zůstávají. Do
Svépomocného fondu ČSV se bude přispívat 1,70 Kčs namísto dosavadní
1,- Kčs z jednoho včelstva. Státní příspěvek na zazimování v roce 1991
bude opět vyplácen.
V další diskusi se potom kritizovala úroveň časopisu Včelařství
(přítel Adolf Kroupa), návrh šetřit finanční prostředky snížením počtu
členských schůzí (př. Adolf Bartoň), kritika toho, že se přestalo
organizovat kočování (př. František Jiroutek).

Usnesení 83.VČS

V závěru 83. výroční členské schůze bylo schváleno usnesení
tohoto znění:
11. Výroční členská schůze schvaluje:
 Přednesené zprávy o činnosti výboru a celé organizace za rok
1990
 Zprávu pokladníka
 Zprávu hospodáře
 Revizní zprávu
 Zprávu nákazové komise
 Z každého jednotlivého včelstva zaplatit ve prospěch ZO
částku 2,- Kčs jako účelový příspěvek
 Při nákupu různých zařízení a materiálů pro včelařskou
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činnost členů ZO v roce 1991 vyinkasovat 1% z ceny
fakturované organizacemi, nejméně však 20,- Kčs
 Vyjmenovaným funkcionářům za jejich mimořádné úsilí
vyplatit odměny ve výši, jak uvádí ve zprávě pokladník
 Výroční členská schůze schvaluje plán činnosti ZO na rok
1991 tak, jak byl přednesen
2. Výroční členská schůze ukládá:
 Přihlásit ZO k výrobě mateří kašičky
 V souvislosti s bojem za zdravotní stavy včelstev
vyhledávat a likvidovat divoce žijící včelstva, zalétlé roje,
staré nepoužívané úly jako možné zdroje nákaz
 Úzce spolupracovat s veterinární službou při prevenci a
tlumení chorob včel
 Zvyšovat kázeň při čerpání finančních prostředků a dbát
vysoké efektivnosti při jejich vynakládání
 Podporovat moderní způsoby včelaření
 VČS pověřuje výbor stanovením odměn za fumigaci
v průběhu roku
 VČS ukládá výboru ZO projednat odměny důvěrníkům a
členům výboru (cestovné)
 Výboru ZO zajistit pozvání př.Nováka k provedení
přednášky
 Výboru ZO zajistit na rok 1991 7 členských schůzí
 Výboru ZO zajistit na rok 1991 5 kvalitních přednášek
Podepsáni: Matoušek-předseda, J. Šroll-jednatel, Matěj a Vondroušpokladníci, Brzek-revizní komise
Směsné vzorky měli odevzdávají důvěrníci příteli Františku
Klejchovi v ul.Ve Lhotkách čp.1319 ve dnech od 15. do 31.ledna. Přítel
Klejch je přepraví do veterinárního zařízení ve Štrossově ulici, kde je
flotační metodou vyšetří na přítomnost roztočů Varroa Jacobsoni
Qudemans. Aby na odběr měli nikdo nezapomněl, rozeslal jednatel přítel
Šroll všem důvěrníkům dopis, v němž jim to připomíná. Zkušenost mnoha
členů při podzimních fumigacích byla následující: při první fumigaci
odpadly stovky u někoho i tisíce roztočů, při druhé podstatně méně a při
třetím minimum nebo i žádní.
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Výkup medu, cena cukru stoupá

14. února 1991 jedná výbor v Domě hudby (bývalý palác
Okresního výboru Komunistické strany). Schůzi řídí předseda přítel
Zdeněk Matoušek. V úvodu sděluje přítel Josef Moravec, že za jednu
hodinu v sále této budovy je účtována částka 600,- Kčs. Pokud budeme
mít členské schůze zde, tak musíme dbát na dochvilnost a na to aby se
schůze zbytečně neprotahovaly, aby to naši pokladnu nezruinovalo.
Jsou stanoveny datumu dalších výborových schůzí a to následovně:
14. března, 11.dubna, 16.května, 15. srpna, 12. září, 10. října, 14.listopadu
a 5.prosince.
Podle pokynů z ústředí se mají uzavírat smlouvy o výkupu medu
přímo s JEDNOTAMI LSD a tam, kde to nepůjde tak s VČELOU
PŘEDBOJEM. Jako vykupovači medu se přihlásili přátelé: Václav Bureš,
Pardubice, V Zahrádkách 525, Jaroslav Šípek, Pardubice, Na Vrškách 130
a Miloslav Lopata, Pardubice, Tyršovo nábřeží 1287. Pokud budeme med
dodávat do PŘEDBOJE, tak musíme uzavřít s nimi smlouvu a to nejméně
na 10 tun a do 15. března u nich objednat konve.
Na nastávající členské schůzi vyzveme členy, zda by se nenašel
někdo, kdo by byl ochoten uskladnit a rozprodat cukr, který bychom
objednali ve velkém. Jeho cena opět stoupla, a kdybychom jej vzali
v balení po 50 kg, tak by kilogram přišel na 12,71 Kčs.

Teplo,kyslík,voda a totální metoda proti varoáze

17. února 1991 na členské schůzi v Kulturním domě na Dukle
přednáší přítel Ing. Řeháček na téma:"Teplo, kyslík, voda a jejich význam
pro včelstvo". Několik myšlenek z jeho vystoupení: Při plodování
potřebuje včelstvo teplo a kyslík. Kyslíku v té době spotřebuje více než 5x
oproti období, kdy plod nemá. Teplota je jedním z hlavních činitelů pro
rozvoj nebo likvidaci nosemové nákazy. Prvok nosemy se nerozmnožuje
při teplotě pod 20°C. Teplota nad 35°C jej naopak likviduje. Slabé
nosematické včelstvo neléčíme, nýbrž jej spojíme se silným a po spojení
včelstvo stlačíme do malého prostoru na dobu asi 3 týdnů. Potom včelstvo
přeložíme a úl vydezinfikujeme, nejlépe ožehnutím plamenem. Chybou by
bylo včelstvo v té době pokrmit cukrem. Mimo letové dny takové včelstvo
musíme napájet vodou, do níž přidáme několik kapek propolisové tinktury
nebo sůl, tu však jen do 0,5% ne více! Do prvního proletu včelstva
nerozebíráme, s největší pravděpodobností by se pokálely. U dobře
uteplených úlů musí být zajištěno dobré větrání, česna by měla být po celé
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šíři úlů.
Po přednášce nastala výměna zkušeností. Přítel Oldřich Vondrouš
zřídil ve vzdálenosti od včel 15 metrů ohřívané napajedlo, a když si včely
na něj zvykly, tak tam létaly i za teploty 2 až 3 °C. Když se oteplilo, tak
létaly na potok. Při ochlazení se vrátily na ohřívané napajedlo.
Přítel Řeháček k tomuto dodal i možnost pozorovat u napajedla, zda
je či není snůška. Je-li teplo a včely jsou na napajedle, tak snůška není.
Dále že se musí napajedlo udržovat v naprosté čistotě, aby se nešířila
nosema. K jejímu tlumení můžeme přistoupit i na podzim a to tepelným
šokem, když včelstvo zúžíme, silně pokrmíme při čemž můžeme vložit i
stavební rámek. Je to osvědčený způsob.
TOTÁLNÍ LÉČBA VAROÁZY jak ji provádějí v Rakousku:
Matku kolem 15. června izolovat na 2 až 3 rámky, v nichž jsou jen
proužky mezistěn. Po jejich zavíčkování – asi tak za 3 týdny – tyto
odebrat a zničit. Můžeme také vyzkoušet!!
V závěru setkání předseda přítel Matoušek připomněl, že do
15. února se mělo podat přiznání k dani, že nám nabízejí cukrovary cukr
ve velkém balení a že se zájemci o dodávku medu do PŘEDBOJE mohou
přihlásit u přítele Václav| Bureše o konve.

14. března 1991 na výborové schůzi v Domě hudby, kterou řídil
místopředseda přítel Ing. Křepela konstatováno, že na březnovou členskou
schůzi nemáme zajištěnou přednášku a že tudíž musíme zajistit její
program vlastními silami. Přítel Vondrouš pojedná o významu jarních
prohlídek včelstev, přítel Bureš seznámí přítomné s tím, jak bude probíhat
výkup medu a přítel Jiří Gregor pohovoří o novinkách v racionalizaci
včelařství.
Teprve na této schůzi se dovídáme, že 1. března 1991 zemřel náš
dlouholetý člen Karel Pudil z Újezdu čp.29 v požehnaném věku 93 let.
Dům hudby nám nabídl místnost pro schůzování výboru a to za 50,Kč. Výbor tuto nabídku přijal a přítel jednatel předá do Domu hudby
objednávku s termíny schůzí.
Vlastní program setkání členů

17. března 1991 se v Kulturním domě scházíme na pravidelné
členské schůzi, kterou řídí předseda přítel Zdeněk Matoušek. Nebude
přednáška, a proto si musíme program zpestřit vlastními silami. Hned
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v úvodu informoval o tom, že spolu s výsledky vyšetřování přišla
z Veterinární správy faktura na částku 5.725,-Kčs za vyšetření 229
směsných vzorků měli. Věc konzultoval na pražském ústředí, kde mu bylo
řečeno, abychom nic neplatili, neboť s Veterinární správou nebyla
uzavřena žádná smlouva. Vyšetření nařídila sama Veterinární správa a
nikde nebyla o placení žádná zmínka. Potom se přítel Matoušek vrátil
k samotným výsledkům vyšetření, které dopadlo následovně: ve 105
vzorcích byla zjištěna varoáza, avšak jen u jednoho vzorku je počet
roztočů kolem 5 na včelstvo. Jinak se jejich počet pohybuje od 3 do 5 na
včelstvo. Ten největší výskyt byl v Bohdanči, kde bylo v měli ze 3
včelstev 150 roztočů.
Přítel Václav Bureš pak informoval o nové včelařské literatuře.
Jednalo se o brožurky: Zpracování včelího vosku (7,-Kčs), ABC chovu
matek (7,-Kčs), Radíme včelařům (20,-Kčs), Metoda využití sluneční
energie ve včelařství, a Včelí rojení (19,50). Posledně jmenovaného titulu
několik kusů objednal neboť je to čtení pro děti. Na Slovensku začal
vycházet druhý časopis Včelár.
Změna ve výkupu medu

K nejnovější situaci ve výkupu medu přítel Bureš uvedl, že Český
svaz včelařů rozhodl vyloučit jako partnery JEDNOTY, neboť mimo jiné
problémy nám nedodaly konve. Vykupovat med budou naši členové.
Máme jednat s PŘEDBOJEM. Ten bude oznamovat výkupní ceny 10 dnů
před termínem zahájení výkupu, což není férové.
V následující části se diskutovalo zejména o jarních prohlídkách,
které už někteří provedli a na jiné ještě čekají. To je podle přítele
Vondrouše závislé na stanovišti. Někde jsou příznivější podmínky a tam je
jarní rozvoj časnější. Některá včelstva vzhledem k poměrně teplé zimě
spotřebovala mnoho pylu a nyní mají jen minimálně plodu. Ty je potřeba
pylem podpořit. Když někdo podněcuje těstem a nedá včelám vodu, tak
dělá velkou chybu. Přítel Šroll varoval před neuváženým podněcováním.
Než k němu přistoupíme, musíme vědět, čeho chceme dosáhnout. Na
pevném stanovišti si příroda řídí rozvoj včelstva sama. Jinak je to
v případě, že chceme kočovat. Sám po medobraní asi tak v polovině
července řádně nakrmí 15 až 18 kg a má jistotu, že včelstva vydrží až do
příští snůšky.
Dům hudby je místem konání výborové schůze dne 16. května
1991. Výbor jednal o žádostech o povolení kočování. Došel k závěru, že
se tyto budou hromadně posuzovat nákazovým referentem přítelem
Stanislavem Poskočilem, který zjistí, zda jsou včelstva žadatelů bez
varoázy.
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Dále projednal žádost přítele Václava Bureše, který jako vykupovač
medu požádal o půjčku ze spolkových prostředků a to ve výši 20.000,Kčs. Přítel Bureš tyto prostředky potřebuje k tomu, aby mohl med přímo
proplácet. Výbor půjčku odsouhlasil s tím, že při návratu bude částka o
1% vyšší.
19. září 1991 je Kulturní dům na Dukle místem konání členské
schůze. Přednášel přítel Růžička z Kolína o tom, jak včelaří on sám.
Zajímavý je jeho způsob „drátování“ rámků. Ty úvozovky proto, že
skutečně používá ne drátek nýbrž dráty a to do dětského jízdního kola
Pionýr. Do rámku 39x24 použije tři tyto dráty. Před tím vyrovná jejich
zahnutí u hlavičky a před prvním použitím je potře voskem. Zatavuje je
transformátorem po jednom a v teplé místnosti. Teplá místnost a v ní
temperované mezistěny, které by měly být alespoň jeden rok staré, jsou
podmínkou, aby se potom v úle neprohýbaly.
21. září 1991 se uskutečnil zájezd k příteli Ing. Václavu Ducháčovi
do Vrchovin u Nového Města n. Metují. Zájezd k tomuto učiteli včelařství
byl vyhodnocen jako velmi zdařilý, účastníci viděli rotační vařák na vosk,
dva kočovné vozy, zvedací zařízení na nástavky. Po návštěvě u přítele
Ducháče byla navíc ještě prohlídka zámku v Novém Městě nad Metují.
Dopravní prostředek, skříňovou Avii poskytlo Zemědělské družstvo
Hostovice. Překvapivě vysokou částku však obsahovala faktura za
dopravu.
Opět mor v našem sousedství

10. října 1991 je rušná výborová schůze. Dostali jsme zprávu od
přítele Josefa Cinka, že nebude moci přijet na naši členskou schůzi a
provést přednášku. Dále výbor na příští členské schůzi doporučí návrh na
prodloužení volebního období na pět let s tím, že můžeme každoročně
uskutečnit doplňovací volby tak, aby ve výboru byli jen přátelé, kteří
skutečně pracují. Za zapisovatele přítele Josefa Havrdu, který je v
poslední době velmi zaneprázdněný v zaměstnání, zaskočí v jeho
nepřítomnosti přítel Zdeněk Skalický.
V obci Chýšť u přítele Stanislava Fábery byl zjištěn mor včelího
plodu (Základní organizace Vlčí Habřina). Na členské schůzi bude
doporučeno nekočovat do blízkosti ochranného pásma, tj.do okruhu 5 km
od Chýště.
Výbor souhlasí s doplacení 111,- Kčs na podzimní zájezd.
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Přítel Zdeněk Matoušek navrhl, aby se vybíral členský příspěvek
současně s podáním přihlášky, aby nový člen byl již od té doby pojištěn
pro případ, že by se mu něco stalo.
Návrh na prodloužení volebního období

13. října 1991 na členské schůzi přednáší náš člen přítel Oldřich
Vondrouš na téma „Vyváření vosku“. Následovala jen slabší diskuse.
Jinak se jednalo především o podzimním ošetřování včel proti varoáze.
Některá včelstva byla v době léčení fumigací již bez plodu. Plod byl jen u
letošních matek. Z ÚV ČSV byl potvrzen návrh, aby bylo volební období
výboru ZO prodlouženo z dvou na pět let s tím, že se členové výboru
mohou měnit kdykoliv.
Kolik našich členů včelaří mimo území naší ZO

Pokladník přítel Ing. Božislav Matěj loni kooptovaný do výboru ZO
se už plně ujal funkce, v níž vystřídal přítele Oldřicha Vondrouše.
Z přehledu, který byly vytvořen při výplatě státního příspěvku, vybral ty
členy naší ZO, kteří mají svá včelstva mimo naše území. Protože takový
přehled v našich kronikách doposud uveden nebyl je načase jej uvést.
Z tohoto přehledu je vidět, kam až naši přátelé za svými včeličkami
dojíždí:
Jméno

ZO ČSV

obec

včelstev

Kužílek Oldřich
Chotěboř
Rušínov-Modletín
6
Šejvl Josef
Holice
Borek
9
Hála Josef
Horní Jelení
Radhošť
7
Zlesák Miroslav
Horní Jelení
Opočno
7
Poživinec Pavel
Vysoké Mýto
Vinice 266/III
14
Bartoň Adolf
Přelouč
Ledec
15
Ing. Vojtěch Jiří
Heřmanův Městec Tasovice
67
Sivák Pavel
Vysoké Mýto
Tisová
15
Flégl Jiří
Přelouč
Klenovka
5
Jiroutek František
Holice v Č.
Hradec Králové
59+45
Posledník Karel
Přelouč
Přelouč
10
Ing. Novotný Miroslav Heřmanův Městec Uherč
14
Kroupa Adolf
Chotěboř
Chotěboř
22
Buřita František
Kutná Hora
Kutná Hora
12
Pospíšil Jaroslav
Kostelec n.Orlicí Lible
9
Krátký Jaroslav
Chrudim
Slatiňany
7
Schejbal František
Seč u Chrudimi Kovářov
13
13

Šípek Jaroslav
Šejvl Vladislav
Ing. Jarkovská Eva
Horáček Stanislav
Horáček Vlastimil
Báča Jan
Starý Zdeněk
Honsová Anna
Kupa Bohumil
Dr.Loskot Josef
Mračková Milena
Teplý Miroslav
Ing. Šroll Josef

Přelouč
Ledec a Stojice
Holice v Č.
Holice v Č.
Hlinsko
Hlinsko
Seč u Chrudimi Padrty
Seč u Chrudimi Padrty
Hostinné
Dolní Olešnice
Skuhrov p.Bělou Osečnice –lomy
Chrast
Podskalí
Přelouč
Jedousov
Trhová Kamenice Paseky
Chotěboř
Chotěboř
Přelouč
Chrtníky
Malé Svatoňovice

46
6
4
14
6
11
8
10
2
3
5
7
?

Výkupní ceny medu aneb jak lépe zhodnotit med, rentabilita

17. listopadu 1991 je na členské schůzi přijat za člena naší ZO
Ing. Stanislav Panuš, který bydlí v Jindřišské ulici 2039 a včely má ve
Starých Čívicích.
Hlasovalo se o návrhu ÚV ČSV. Členská schůze schválila
prodloužení volebního období na 5 let.
Jednalo se také o výkupních cenách medu, které nejsou určovány
podle nějakého přání, nýbrž na základě hodnot naměřených vykupovačem.
Letos u nás vykupovali med tři vykupovači (přátelé Václav Bureš, Petr
Lopata a Jaroslav Šípek), a tak měl každý možnost vybrat si, komu med
prodá.
Členové byli také vyzváni, aby podávali návrhy na omlazení
výboru Základní organizace.
Přednáška přítele Frynty na téma "Rentabilita včelaření" byla se
zájmem vyslechnuta, avšak jednu z jeho myšlenek my, kteří včelaříme
daleko od lesů, přijmout nemůžeme. Přítel Frynta totiž řekl, že asi
nebude vhodné připravovat včelstva na časnou snůšku a to vzhledem na
nízkou výkupní cenu světlých medů. Med by se měl z těchto snůšek
raději ponechat včelám na jejich rozvoj a na jejich přípravu na
medovicovou snůšku. Touto radou se řídit, to bychom dopadli!!! Za
pravdu jsme mu však dali v tom, že za současných nízkých výkupních
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cenách, bude lepší med prodávat v drobnějším balení a něco si ho nechat
na dobu chřipek a nachlazení. Kdo včelaří v nízkých nástavcích, může
oddělovat snáze jednodruhové medy. Med bychom měli prodávat po celý
rok. Jeho odbyt ovlivní a to dosti podstatně jeho balení. Dbát na kvalitu
medu, jeho zralost, a aby byl s co nejmenším obsahem vody a sacharózy.
Pro rentabilitu by byl zajímavý i pyl z řepky, který zatím není zcela
doceněný.
V diskusi pak mnohým přišel vhod příspěvek přítele Oldřicha
Vondrouše, že mateří kašička rozpuštěná v alkoholu pomáhá léčit
prostatu. Poslední příspěvek, který zazněl z pléna, byla výtka a to, aby se
napříště zahajovaly schůze včas.

5. prosince 1991 se v Domě hudby (bývalý palác KSČ) koná
výborová schůze, která se zabývá přípravou Výroční členské schůze.
Připraven je návrh na komise pro VČS. Je připraven návrh na doplnění
výboru o nové členy. Za odstupujícího pastevního referenta přítele
Vlastimila Benadika se uvolil tuto funkci vykonávat přítel Oldřich
Vondrouš ze Stéblové. Kandidáti na členství ve výboru jsou čtyři a jsou to
přátelé: Ing. Jaroslav Dvořáček, Ladislav Samek, dr. Jiří Veselý, Petr
Šedivý. Výbor odsouhlasil odměnu ve výši 300,- Kčs příteli Zdeňku
Skalickému, že organizaci kočování se včelstvy v letošním roce. V závěru
bylo dohodnuto s přítelem Vondroušem, že tento uspořádá dne 24. května
1992 na svém stanovišti kurs chovu matek.
Dne 9. prosince 1991 rozesílá jednatel všem členům Oběžník ZO.
V něm zve na 84. Výroční členskou schůzi a informuje je o odběru zimní
měli do 15. ledna 1992, o tom, že přítel Oldřich Vondrouš dne 24, května
1992 provede kurs chovu matek a zároveň jim sděluje termíny členských
schůzí v roce 1922. Systém konání schůzí zůstává stejný. Od dubna do
září ve čtvrtek od 16.30 hodin a v ostatních měsících v neděli od 09.00
hodin. Vždy první čtvrtek nebo neděle po patnáctém. V červnu a
v červenci máme prázdniny – to se musíme věnovat svým miláčkům.
Současně s oběžníkem objednává salonek v Domě kultury na
Dukle, Gorkého ulice i občerstvení na VČS tamtéž.
84. VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
84. VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE se koná 15. prosince 1991
v Kulturním domě v Pardubicích na Dukle. Řídí ji místopředseda ZO
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přítel Ing. Josef Křepela. Po schválení návrhu programu byly zvoleny
komise ve složení: Volební: Oldřich Vondrouš, Jan Lopata, Josef Hála.
Návrhová: Zdeněk Skalický, Ing. Jaroslav Dvořáček, Vlastimil Benadik.
Mandátová: Václav Bureš, Martin Hromádko, Petr Šedivý. Z usnesení z
minulé Výroční schůze nebyl splněn pouze výkup mateří kašičky, který v
tomto roce nebyl v ČR organizován.
Předseda ZO přítel Zdeněk Matoušek ve své zprávě konstatoval,
že by bylo potřeba omladit výbor ZO i nahradit ty, kdož nepracují. Ve
výkupu medu se již projevily tržní podmínky. Není jen jeden výkupce,
jako tomu bylo v dřívějších letech a my máme možnost prodat med tam,
kde jsou pro nás výhodnější podmínky. Kočování nebude organizovat OV
ČSV, bude to záležitost Základních organizací a Veterinární služby.
Konstatováním, že na území našeho okresu byl zaznamenán výskyt moru
včelího plodu, překvapil přítomné. Bohudík se tato pohroma zatím naší
ZO vyhýbá.
Byly zrušeny Krajské výbory ČSV

S dalšími záležitostmi seznámil VČS přítel jednatel Ing. Josef Šroll.
Byl zrušen Krajský výbor ČSV a současně s tím přestal pracovat krajský
osvětový referent. Řekl, že i v naší ZO zaznamenáváme změny. Mnozí si
příchod demokracie představují po svém, nedodržují pravidla s výmluvou,
že dnes neplatí to, co bylo za totality a podobně. Ti se řídí heslem „urvi co
můžeš pro sebe a ostatní ať si pomohou, jak mohou“. Nechce však
posuzovat jednotlivé konkrétní případy, o kterých ví, jako základní příčinu
vidí v mnohaleté devastaci všech morálních hodnot v naší společnosti.
Dále uvedl, že na minulé Výroční členské schůzi bylo odhlasováno snížení
počtu členských schůzí. Členové, kteří toto prosazovali, pak stejně na
schůze nechodili. Odpadla tedy květnová schůze, čímž jsme „ušetřili“ cca
200,-Kčs. Ptal se, jaký byl záměr těch, kterým ležela na srdci náplň schůzí,
na které nechodili. Zmínil též stále stoupající náklady na korespondenci po
zrušení dopisnic. Jen za emisi cca 250 oběžníků přijde poštovné a materiál
na 375,- Kčs.
V tomto roce se konečně dostala vozidla do rukou těch, kteří je již
dávno zaplatili. Letošní produkci medu je možno hodnotit jako
podprůměrnou. Med také obsahoval větší procento vody a to i v
zavíčkovaných plástech. Letos si přišlo pro státní příspěvek 244 členů.
Kdo si pro tento příspěvek nepřišel, bude vyřazen z evidence a nebudou
mu zasílány oběžníky, jejichž vydávání značně podražilo.
Kolik máme členů a další přehledy

Ke dni konání VČS má naše Základní organizace celkem 242 členů,
kteří chovají celkem 2.176 včelstev. Ze zprávy přítele jednatele vyplynulo
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že 7 členů je bez včelstev, 1 až 5 včelstev chová 88 členů (celkem tato
skupina chová 296 včelstev) a dále pak 6 až 10 včelstev chová 64 členů
(celkem 496 včelstev), 11 až 15 včelstev má 34 členů (463), 16 až 20
včelstev má 13 členů (243), 21 až 30 včelstev má 20 členů (547), 31 až 40
včelstev má 7 členů (243), 41 až 50 včelstev mají 2 členové (91), 51 až 70
včelstev mají 3 členové (179), 71 až 100 včelstev mají 2 členové (164),
více než 100 včelstev mají 2 členové (244). Z uvedených čísel je zřejmé,
že v průměru připadá na jednoho člena přes 12 včelstev. Oproti loňskému
roku stoupl počet včelstev o 190.
Věkové složení našich členů je pak následující: do 20 let máme 6
členů, do 25 let 2 členy, do 30 let 4, do 35 let 14, do 40 let 27, do 45 let
24, do 50 let 16, do 55 let 18, do 60 let 31, do 65 let 30, do 70 let 32, do
75 let 19, do 80 let 10, do 85 let 6, do 90 let 3 členy. Věkový průměr členů
naší ZO je 51,6 let.
Připomínkou, že je tomu již deset let, co se na území naší ZO
objevila varoáza a kdy jsme v ohniscích a pětikilometrových pásmech
kolem nich likvidovali plošně včelstva a přáním všeho nejlepšího do
příštího roku přítel jednatel svoji zprávu ukončil.
Podle hospodáře ZO přítele Josefa Moravce zůstává inventář naší
organizace beze změny. Včelařský kroužek má věci v hodnotě 3.400,-Kčs.
Knihovník přítel Václav Bureš oznámil, že naše knihovna
obsahuje 418 titulů. Mimo včelařské literatury tam najdeme i literaturu
ovocnářskou a zdravotnickou. Knihovnu využívá však jen 5 procent
našich členů.
Přítel Stanislav Poskočil coby nákazový referent ve zprávě uvedl,
že na území naší ZO nebyl zaznamenán výskyt moru včelího plodu.
Zápasíme však neustále s varoázou.
Pokladník přítel Ing. Božislav Matěj uvedl, že jsme k 15.12.1991
měli aktiva celkem 72.230,91 Kčs, pasiva celkem 32.470,70 Kčs a čisté
jmění 39.760,21 Kčs. Bilance oproti loňskému roku vykazuje úbytek
4.789,48 Kčs. Finanční plán na rok 1992 je stanoven takto: příjmy celkem
12.726,-Kčs a výdaje 13.700,-Kčs. Část financí (30.000,-Kčs) byla
uložena na termínovaný vklad, kde úrok za půl roku činí 1.500,-Kčs.
Revizní zpráva přednesená přítelem Čestmírem Brzkem
konstatuje, že u pokladníka neshledala komise žádných závad a navrhuje
udělit příteli Ing. Matějovi absolutorium.
Předseda volební komise seznámil přítomné s tím, že ze
stávajícího výboru ZO odstupují přítelkyně Ing. Eva Jarkovská, Vlastimil
Benadik a že nepracují přítel Pavel Bureš a Vladimír Růžek.
Návrh kandidátky, kterou by se měl výbor doplnit o Ing. Jaroslava
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Dvořáčka, Josefa Koženého, Ladislava Samka, Petra Šedivého a dr. Jiřího
Veselého byl Výroční členskou schůzí schválen a to všemi přítomnými.
Z plánu na příští rok se počítá s konáním 10 členských a 10
výborových schůzí. Dále se plánuje jeden zájezd a kurs chovu matek,
který uspořádá př. Oldřich Vondrouš ve Stéblové.
Přítomní uctili památku těch, kteří nás v tomto roce opustili. Byli
to: Emil Vendl, Karel Pudil, MUDr. Bohumil Pičman a Jan Men.
Závěr roku 1991

VČS byla poslední společná naše akce v tomto roce. Ze včelařské
práce nám ještě zbývá do konce roku vložit vyčištěné podložky do úlů k
zachycení zimní měli. Tu budeme ve směsných vzorcích odevzdávat k
vyšetření od 15. do 31.1.1992.
V tomto roce se výborové schůze konaly v ČKD (na rohu ulice
Češkovy a Gorkého a to v lednu a v únoru). K dalším jsme se scházeli
v Domě hudby (bývalý palác Komunistické strany). Členské pak
v Kulturním domě na Dukle (ul.Gorkého).
Z hlediska včelařského žádná sláva – byl to rok, jak správně uvedl
jednatel ve svém projevu, co se výnosů týká podprůměrný a po
organizační stránce dosti rozháraný.
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