ROK 1993
Zahájení kalendářního roku přednáškou

17. ledna 1993 se v tomto roce scházíme poprvé a to opět v
Kulturním domě na Dukle.V úvodu členské schůze čte předseda ZO přítel
Zdeněk Matoušek z kroniky, kterou sepsal v roce 1927 dlouholetý jednatel
Včelařského spolku pro okres pardubický Čeněk Dvořák, povoláním učitel
na Měšťanské škole v Pardubicích. Kronika popisuje období od založení v
roce 1907 do 22. 1. 1926.
Obecné problémy včelařství a zakládání VČELY PŘEDBOJ a.s.

Na schůzi přednáší přítel Ing. Václav Ducháč z Vrchovin u Nového
Města nad Metují a to na nyní aktuální téma "Obecné problémy
včelařství". V současné době musíme řešit problémy, které jsme dříve
neznali. Jedním z nich je odbyt vyprodukovaného medu. Podmínky pro
vývoz našeho medu jsou velmi přísné a na druhé straně se k nám dováží
laciné medy z Ukrajiny, Ruska, Polska a Maďarska. Už tedy není hlavní
problém vyprodukovat medu co nejvíce, ale získaný med prodat. Obdobné
problémy museli řešit i na západ od našich hranic. Tam si uvědomili, že
včela do přírody patří a že její hodnota je mnohonásobně vyšší než výnos
z produkce medu. Jsme také hodně pozadu v propagaci medu jako
přírodní potraviny.
Pokud prodáváme med v drobném balení, tak by na sklenici měly
být tyto údaje: Název výrobku, číslo atestu, výrobce, datum plnění a
trvanlivost.
V současné době probíhá realizace myšlenky založit akciovou
společnost VČELA se sídlem v Předboji s tím, že by bylo dobré, aby se
jejími akcionáři stali především včelaři, čímž by se mohl podstatně zvýšit
jejich podíl na zpracování, propagaci i odbytu medu. Mohla by se situace
v odbytu medu podstatně zlepšit. Měl by to být největší zpracovatelský
závod ve Střední Evropě.
Do konce měsíce ledna musíme odevzdat směsné vzorky měli k
vyšetření na varoázu. Podle výsledku vyšetření bude ještě nutno ošetřit
včely, které vykáží větší spad roztočů.
Časopis Včelařství vydávaný ÚV ČSV postihla v minulém roce
ztráta ¾ milionu Kčs.
18. února 1993 jedná výbor v restauraci Galanta Na Drážce o
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zajištění programu na únorovou členskou schůzi. Pozvaný přítel Ptáček se
omluvil a tak přítel Šroll poslal pozvánku příteli Růžičkovi do Kolína. Ten
zatím neodepsal. Je dohodnuto rozšíření kočovné komise a to následovně:
přítel František Jiroutek z Kolodějí. Jiroutek bude organizovat kočování
na Sezemicku, přítel Samek na Bohdanečsku, přítel Kroupa v okolí
Starých Čívic, přítel Vondrouš ve Stéblové a Dolanech. Přítel Zdeněk
Skalický je pověřen vydáváním kočovných průkazů. Protože však ještě
nejsou známy výsledky vyšetření zimní měli, na nichž záleží, zda ten či
onen včelař bude moci vyjet se včelami, bude kočovné průkazy vydávat až
v březnu.
Přítel Václav Bureš dostal za úkol objednat právě vyšlou knihu pro
děti „Od jara do jara“ autora Jiřího Holuši a to v počtu 30 kusů.
Finanční hospodaření ZO

Přítel Ing. Božislav Matěj - pokladník podává informaci o stavu
financí na ZO: k dnešnímu dni máme na účtu 37.745,- Kč (od 1.1.tohoto
roku máme Koruny české namísto dosavadních Korun československých).
Přítel Jaroslav Šípek splatil loňskou půjčku v termínu, přítel Václav Bureš
měl prodlení, a tak zaplatí navíc 2% úroků což činí 300,-Kč. Za 10.000,Kč jsme zakoupili akcie VČELY PŘEDBOJ akciová společnost. Z ústředí
přišlo potvrzení, že bylo na naši ZO upsáno 10 akcií zmíněné akciové
společnosti. Na ustavující schůzi VČELY PŘEDBOJ a.s., která se bude
konat 3.3.1993 v Praze vysíláme pokladníka přítele Ing. Božislava Matěje.

21. února 1993 se členská schůze v KD Dukla musí obejít bez
přednášky. Byli pozváni dva učitelé včelařství a to RNDr. Vladimír Ptáček
z Brna a Jaromír Růžička z Konárovic okr.Kolín a ani jeden se nedostavil.
Proto přítel Zdeněk Matoušek pokračuje ve čtení další části první
spolkové kroniky. Potom se jednání převážně točí kolem zdravotního
stavu včelstev, léčení a kočování.
Varoáza:zamoření plošné

Výsledky vyšetření zimní měli: převažují vzorky s pozitivním
nálezem roztoče VJ, což svědčí o celoplošném zamoření varoázou.
Intenzita napadení však není příliš vysoká, to dokazují, až na malé
výjimky, nízké počty nalezených roztočů. Pokud počet zjištěných roztočů
nepřekročí číslo 3 na jedno včelstvo, povoluje Veterinární zařízení s
těmito včelstvy kočování. Na příští schůzi se mohou zájemci přihlašovat.
LÉČENÍ GABONOVÝMI PÁSKY se jeví jako perspektivní. Zatím
byly použity pokusně a mimo jiné též na hradeckém okrese s dobrými
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výsledky.
Po skončení členské schůze jedná výbor a opět ne o ničem jiném
než o léčení. O tom, jak se bude léčit, rozhodne MVDr. Štraus
z Veterinární správy. Přítel Poskočil podle výsledků vyšetření měli
připraví požadavek na léčiva.
Založena VČELA PŘEDBOJ a.s

13. března 1993 byla na ustavující valné hromadě založena akciová
společnost Včela Předboj. Představenstvo této nové akciové společnosti se
obrátilo na všechny složky a členy Českého svazu včelařů se žádostí o
pomoc při organizování výkupu medu v roce 1993.
18. března 1993 na členské schůzi přednáší MVDr. Eduard Dvořák
z Pěnčína na téma choroby včel a veterinární předpisy.
Na této schůzi přijímal nákazový referent přítel Poskočil
objednávky na desky napuštěné kyselinou mravenčí, které je možno
v podletí použít k tlumení varoázy.
Otrava včel

30. dubna 1993 oznámil písemně Josef Zelinger z Čeperky čp.151,
že u něho došlo k otravě 30 včelstev. Doslova v dopise, který poslal na
adresu naší ZO uvádí: „Včelstva před odchodem do nemocnice dne 11.4.
jsem měl v síle a po příchodu dne 29.4. jsem zjistil, že jsou tak zeslabena,
že jsem je musel spojit do počtu 20 včelstev. Dcera, která se o ně v mojí
nepřítomnosti starala, si uvědomila, že hukot včel byl slyšet až v domě, ale
najednou včely neslyšela.“
18. května 1993 řeší výbor v restauraci Tenis klubu případ, který
nahlásil přítel Josef Zelinger z Čeperky čp.151 a to, že v době, kdy
pobýval v nemocnici mu někdo otrávil včely. Protože se neví podrobnosti
například, zda nechal včely vyšetřit a podobně, nedošel výbor k žádnému
závěru a věc ponechal do doby, než se zjistí podrobnosti.
Zloděj u předsedy ZO

Nemilá věc se také stala předsedovi ZO, kterou zažil na stanovišti
včelstev u hájovny mezi Černou za Bory a Staročernskem. Před několika
dny na toto stanoviště přijel a tam zjistil, že mu ve včelách "pracuje"
neznámý muž. Ten, když přítele Matouška spatřil, počal utíkat a na místě
zanechal včelařský klobouk a kuřák. Přítel Matoušek jej pronásledoval a
když jej dostihl, tak mu neznámý strhl z očí brýle v ceně 600.-Kč a s
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těmito utekl. Kdo byl onen neznámý, se nezjistilo. Vysvětlilo se však
několik věcí, k nimž došlo na včelnici přítele Matouška a které si nedovedl
do této doby vysvětlit.
Přítel Ing. František Kamler, který byl pozván na nastávající
členskou schůzi, doposud nepotvrdil svoji cestu k nám, proto výbor
připravuje náhradní program. V případě, že přítel Ing. Kamler nepřijede,
pohovoří přítel Oldřich Vondrouš krátce o chovu matek. Přítel Václav
Bureš pohovoří o zájezdu do Rakouska. Bude podána informace o výkupu
medu, o tom, že podnikáme iniciativu aby se přešlo při léčení od Taktiku
ke Gabonu i o tom, jak u nás řádí zloděj.
S otravou včel to bude asi jinak

20. května 1993 se na členské schůzi V KD Dukla vracíme k
případu přítele Zelingera, který nám poslal dopis, v němž vyslovil
podezření na otravu včel. To, že příčina úhynu včel bude zřejmě jiná, než
udává přítel Zelinger, dokazuje skutečnost, že necelých 200 m od něho má
včely přítel Dr.Veselý a ten nic nepozoroval.
K výkupcům medu přátelům Václavu Burešovi a Jaroslavu
Šípkovi přibude letos další a to Petr Šedivý.
Na této schůzi se přítomní dohodli, že napíšeme dopis do VÚ
včelařského v Dole s žádostí o přechod na léčení varoázy
GABONOVÝMI PÁSKY. S tímto návrhem nesouhlasil přítel Oldřich
Vondrouš, který nedoporučil léčit nově v celé Základní organizaci, neboť
gabonové pásky znehodnocují vosk. Navrhl, aby na ně přešli jen ti včelaři,
kteří měli silně zamořená včelstva a museli léčit ještě i na jaře. Dopis
odešleme s tím, že počkáme na odpověď z VÚ a podle ní se pak zařídíme.
Přítel Bureš informoval o zájezdu do Rakouska, kterého se
zúčastnil spolu s komerčními včelaři a který organizovala Včelařská škola
Nasavrky. Hovořil i o tom, že tam někteří včelaři chovají dvoumatečná
včelstva. V této souvislosti poznamenal, že také náš člen přítel Jiří Gregor
v Jesničánkách pracuje s dvoumatečnými včelstvy, ale jinou metodou než
v Rakousku. Od něho se přítel Bureš dověděl, že od jednoho takového
včelstva vytočil 45 kg medu k dnešnímu dni (20.5.)
Předseda popřál dobré výnosy a připomněl, že příští schůze se
bude konat v srpnu, bude se na ni vyplácet státní příspěvek na zazimování
včelstev.
Další kurs chovu matek

23. května 1993 se u přítele Oldřicha Vondrouše ve Stéblové opět
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koná kurs chovu matek. Tentokrát je účast poněkud lepší než loňského
roku, ale stále není dostatečná vzhledem k tak zajímavému a závažnému
tématu, který by měl každého vyspělejšího včelaře zajímat. Účastníci se
vešli do dvou osobních aut. Kdo tam nebyl, může jen litovat. Bylo to
velice názorné poučení o poezii včelaření.
Koruny československé na Koruny české

Do poloviny tohoto roku byly v oběhu bankovky jako Koruny
československé. Po rozdělení státu byly nejvyšší bankovky to je 500,- a
1.000,-Kčs v SBČS (Státní banka československá) opatřeny kolky na
nichž byla hodnota a zkratka Kč – Korun českých. Od začátku druhé
poloviny roku tyto bankovky postupně nahrazuje emise nově vydaných
Korun českých. Bankovky hodnot do 50,-Kčs byly nahrazeny v první
etapě mincemi.
V červnu 1993 byly z tiskárny cenin dodány akcie Včely Předboj a
společnost oznamuje, že tyto budou vydávány v červenci a v srpnu
akcionářům.
11. srpna 1993 rozesílá přítel jednatel Šroll všem členům oběžník,
v němž je zve na srpnovou členskou schůzi a informuje, že se státní
příspěvek bude vyplácet až v září. Část oběžníku tvoří tzv."Plná moc"
těm, kteří se nebudou moci na schůzi v září dostavit.
Mor na sousedním území u našeho člena

Dne 18. srpna 1993 vydává Okresní veterinární správa Pardubice,
Husova 1747 „Rozhodnutí o ochranném a zdolávacím opatření“
v souvislosti s výskytem moru včelího plodu v obci Ledec a SvojšiceCihelna. Ohniskem moru včelího plodu vyhlašuje stanoviště našeho člena
přítele Jaroslava Šípka a stanoví ochranné pásmo s vyjmenováním obcí,
kterých se toto pásmo týká. Všechny obce jsou na okrese chrudimském.
19. srpna 1993 se scházíme v KD na Dukle na naší pravidelné
členské schůzi. Pokladník přítel Ing. Matěj informuje, že důvodem
posunutí výplaty státního příspěvku bylo malé nedorozumění s Českou
spořitelnou. Protože se nekoná přednáška, je na pořadu našeho setkání
diskuse a předávání zkušeností.
Tak třeba přítel Ing. Josef Křepela se v novinách dočetl, že by
mělo jít o "týrání zvířat" v případě, že se nechají vyrojit včely. K tomu
nikdo nijaké stanovisko nezaujal. Dále uvedl, že viděl u jednoho přítele
sejmout druhoroj bez žebříku a to s pomocí 6 m bidla, na kterém byl
upevněn roják a v něm plást s otevřeným plodem. K rojení připojil dvě
poznámky i přítel Oldřich Vondrouš, který uvedl, že se mu jednou vyrojil
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oplodňáček a když včely po usednutí sejmul, tak jich bylo nejméně 1/2 kg.
Takové množství včel však v oplodňáčku nemohlo být a z toho usuzuje, že
se k nim při rojení přidaly i včely z blízkých úlů. Dále řekl, že měl letos ze
170 včelstev, která chová jen jeden roj. Řekl, že má všechny matky
značené a že tudíž může tvrdit, že mu žádný roj neulétl. Přítel Ing. Šroll
zase poradil jak postupovat, když roj sedí na zemi. Podle něj stačí na roj
překlopit roják bez víka dnem vzhůru. Včely se brzy zavěsí na jeho dno.
Mor u předsedy, poprvé použijeme Gabonové pásky

Druhá část diskuse se točila ko lem nepříjemné záležitosti a to, že
nás opět obchází strašidlo moru včelího plodu. Vzorky s podezřelým
plodem, které do VÚ včelařského zaslali náš předseda přítel Zdeněk
Matoušek a přítel Outulný jsou pozitivní na tuto zákeřnou chorobu. To
nám sdělil osobně přítomný MVDr. Štraus, který je na Veterinární správě
pověřen záležitostmi týkajících se zdravotního stavu včelstev. Výsledky
vyšetření mu přišly dnes odpoledne. Jedná se vlastně jen o jedno ohnisko,
neboť včelstva přítele Matouška a Outulného jsou blízko vedle sebe.
Kolem něho je vytyčeno ochranné pásmo o poloměru 5 km, kde se musí
vykonat dvakrát prohlídky (ta druhá po roce) a pokud nebude nalezen mor
včelího plodu, bude prohlášeno za zaniklé. MVDr. Štraus také potvrdil, že
i u dalšího člena naší ZO a to u přítele Jaroslava Šípka z Trnové byl zjištěn
mor včelího plodu. Jaroslav Šípek má včely na Přeloučsku i u svého
bydliště v Trnové. I ta včelstva v Trnové byla připsána jako podezřelá do
rozhodnutí o jejich likvidaci. Likvidace se má provést co možná nejdříve.
Předposlední zprávou je sdělení přítele Stanislava Poskočila, že
budou pro letošní první ošetření proti varoáze poprvé použity
GABONOVÉ PÁSKY. Ty budou použity k prvnímu ošetření. Protože
jsme je obdrželi až nyní, je nejvyšší čas je vložit do včelstev.
A úplně nakonec dotaz, který vznesl přítel František Vomáčka
z Pardubic, Palackého 1929 a na který mu nikdo neodpověděl. Ten se totiž
zeptal, jakým humánním způsobem se může zbavit včel, když chce přestat
včelařit a nikdo od něho včely nechce koupit. – Snad se najde někdo, kdo
je od něho převezme!!

26. srpna 1993 řeší výbor na své schůzi v restauraci GALANTA
znovu problém moru včelího plodu, dále ošetřování proti varoáze a
výplatu státního příspěvku. Schůze se opět zúčastňuje MVDr. Štraus,
který vylučuje, že by se mohlo postupovat jinak, než že se včelstva
v ohnisku nákazy usmrtí a vše co přišlo do styku s nákazou spálí. Pokud
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by se někdo pokusil včely ukrýt nebo přestěhovat někam jinam, tak
dostane napoprvé pokutu 200 tisíc Kč a napodruhé bez pardonu 400 tisíc
Kč. Řekl, že jen díky razantnímu postupu se Česká republika drží na
předním místě v udržování dobrého zdravotního stavu včelstev.
V souvislosti s léčením výbor rozhodl vybírat 12,-Kč na léky pro
jedno včelstvo. Jeden gabonový pásek stojí 3,80 Kč a do včelstva se
vkládají dva. Zbytek peněz by měl stačit na provedení dvou fumigací na
podzim.
Přítel Zdeněk Matoušek připustil, že mu mohl nákazu moru na
jeho stanoviště zavléci neznámý zloděj, kterého tam jednou přistihl.
Výbor pověřuje přátele Václava Bureše a Ing. Šrolla
vyhotovením soupisu materiálu páleného v ohniscích moru a to pro
potřebu ocenění.
Obce kolem ohniska moru

31. srpna 1993 vydává Okresní veterinární správa Pardubice další
rozhodnutí, které se týká opět ohniska moru a to u již zmíněného našeho
předsedy přítele Zdeňka Matouška. Tentokrát však jde o území
ochranného pásma přímo ve středu naší základní organizace. Jsou v něm
vyjmenovány obce: Pardubice, Trnová, Cihelna, Staré Hradiště, Brozany
Ráby, Kunětice, Sezemice, Kladina, Počáply, Malé Koloděje, Velké
Koloděje, Lány u Dašic, Staročernsko, , Malolánské, Zminný, Veská,
Žižín, Mnětice, Černá za Bory, Štětín, Hostovice, Ostřešany, Ostřešánky,
Nemošice, Drozdice, Dražkovice a Nové Jesenčany.
21. září 1993 se výbor opět schází v restauraci TENIS KLUB v
Labské ulici, připravuje členskou schůzi a jedná o opatření, které se musí
provést v pásmech kolem ohnisek moru včelího plodu. Z nařízení
Veterinární správy není zřejmé, zda se musí prohlídky provést
komisionálně. Jde o to, že se důvěrníci či případně členové komisí budou
obávat, aby si nákazu nezavlekli do svých včelstev. Nákazový referent
přítel Poskočil navrhl, aby kontrolu, zda byly prohlídky udělány poctivě,
provedli úsekoví důvěrníci. O prohlídkách musí být vypracován protokol.
Při té příležitosti popsal přítel Zdeněk Matoušek, jak přišel na to,
že má ve včelách asi mor. Na plástu, který měl odložený mimo včelstvo,
zjistil asi 10 buněk s nevyběhlým plodem, nad nimi byla propadlá víčka a
v nich malé dírky. Při prohlídce včelstev pak našel plásty s obdobnými
buňkami asi v 1/4 až 1/3 včelstev. Dále sdělil, že přítel Jaroslav Šípek
spálil i včelstva, která měl ve svém bydlišti v Trnové i když při prohlídce
v nich mor nebyl zjištěn.
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Máme problém s placením léčiv od těch včelařů, kteří nejsou
organizováni v ČSV. Loňského roku jich zaplatilo pouze pět, i když jich je
nejméně dvacet.
Výplata státního příspěvku

23. září 1993 je na členské schůzi, která se koná v KD na Dukle
vyplácen státní příspěvek ve výši 35,-Kč/1včelstvo, přítel Poskočil
rozdává důvěrníkům TAKTIK pro podzimní ošetřování včelstev a přítel
Ing. Šroll vybírá předplatné (96,-) na časopis Včelařství. Časopis bude
zasílán adresně za 8 Kč, zatímco přes Poštovní novinovou službu bude stát
nejméně 12,-Kč. Na této schůzi je členstvo seznámeno s nákazovou
situací, zejména s výskytem moru včelího plodu. Jsou jmenovány obce,
které spadají do ochranných pásem a v nichž se musí provést prohlídky.
Při podezření na mor (nevyběhlý plod, propadlá a proděravělá víčka) by se
měli obrátit na svého důvěrníka, nebo na kteréhokoliv člena výboru,
případně i na Veterinární správu. V roce 1994 se na jaře pak provedou
komisionální prohlídky, a pokud nebude mor zjištěn, tak bude ochranné
pásmo zrušeno. Komisionálně se budou prohlídky provádět tak, že
včelstva bude rozebírat sám včelař a prohlížitel jen očima bude prohlížet
plásty.
Přítel Poskočil shrnul postup letošního ošetřování včelstev proti
varoáze, který spočívá v tom, že jsme pro první léčení použili gabonové
pásky a na podzim budeme dvakrát fumigovat TAKTIKEM.
Samozřejmostí by mělo být vypracování protokolů se třemi datumy, kdy
byly zmíněné úkony provedeny.
Dnes byli přijati bez připomínek za členy ČVSV: Josef Křivka, nar.
1944, 3 včelstva Staré Čívice 145, Jiří Kolman, Pardubice, J. Ressla 2201
a Petr Lopata, Pardubice, Tyršovo nábř.1287.

17. října 1993 je členská schůze v Kulturním domě na Dukle opět
bez přednášky. Tentokrát měl přijet Ing. František Kamler z Výzkumného
ústavu včelařského v Dole, omluvil se pro velké zaneprázdnění. Z toho
důvodu se v průběhu schůze diskutuje na různá témata. Na doporučení
přítele Matouška, aby zájemci vyzkoušeli tzv. norské zimování (to spočívá
v tom, že se počátkem září odeberou ze včelstva všechny plásty a místo
nich se vkládají mezistěny, na to se včelstvo zakrmí celou dávkou na
zimování), se však ozvalo několik přátel, kteří měli s tímto způsobem
špatné zkušenosti, zejména v tom, že čerstvě vystavěné plásty po zatížení
zásobami se bortí. Přítel Ing. Šroll na to doporučuje drátkovat rámky
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šikmo. Tím se borcení plástů zabrání.
Jak za 1.republiky likvidovali mor

Přítel Oldřich Vondrouš před mnoha lety slyšel vyprávění
významného včelaře přítele Jakše o tom, jak za 1. republiky likvidovali
mor včelího plodu. Likvidovalo se jen nemocné včelstvo, zavedlo se
oddělené skladování plástů a za čas se provedla další prohlídka, při níž
bylo shledáno stanoviště jako zdravé, nebo se opět likvidovalo každé
včelstvo napadené morem. Zbylá včelstva žila dál. Za likvidovaná
včelstva se nevyplácela žádná náhrada. Potom se vrátil k našemu velkému
problému při tlumení varoázy a tím je přítomnost plodu při fumigacích.
Opět doporučil před léčením Taktikem zaklíckovat matky a tím jim
znemožnit kladení a první fumigaci provést 22. den po zaklíckování.
V tom případě při 3. fumigaci nepadají již žádní roztoči VJ.
V dalším příspěvku do diskuse pak ještě uvedl své zkušenosti
s včelařením v nástavkových úlech. Naučil se včelařit v Budečácích,
v nichž mimochodem včelaří dodnes v kočovných vozech, a když si
pořídil nástavkové, tak v nich začal s myšlením budečáčským. To však
nejde. Nástavkové včelaření vyžaduje jiný způsob, získá se z nich však
více medu. Dříve tvrdíval, že nástavky jsou dobré jen pro velmi dobrý rok,
kdy je dobrá snůška. Dnes však dociluje dobrých výsledků i v průměrných
letech. Zajímavý je jeho poznatek, že z nástavkových úlů je med vždy
řidší, než z Budečáků. Na úplný závěr svých diskusních příspěvků uvedl
přítel Oldřich Vondrouš, že v dávných časech zvali přednášející o jeden
den dříve. V tomto dni, předcházejícím členské schůzi, s nimi udělali
neformální besedu, kde se tito seznámili s našimi podmínkami a potom
byly jejich přednášky hodnotnější… Byla to dobrá věc, ale v dnešní
uspěchané době jsme rádi, když sem dostaneme přednášejícího na devátou
hodinu v den schůze.
Bilance po výplatě státního příspěvku

V pardubickém okrese byly vyplaceny státní příspěvky celkem na
6.823 včelstev. Vyplaceno bylo 238.805,- Kč. Pokladník přítel Ing.
Božislav Matěj uvedl, že si 20 členů pro státní příspěvek nepřišlo a že
naše ZO byla v okrese jediná, která vracela nevyplacené peníze na ústředí
do Prahy.
Počty včelstev v ZO pardubického okresu

Kolik včelstev chovají v jednotlivých Základních organizacích
ČSDV pardubického okresu:
ZO Pardubice = 2556 včelstev, ZO Přelouč = 1969 včelstev,
ZO Holice = 1530 včelstev, ZO Horní jelení = 487 včelstev
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ZO Rohovládová Bělé = 281 včelstev
Při provedených prohlídkách v ochranném pásmu kolem ohniska
moru včelího plodu nebyl zatím zjištěn žádný podezřelý plod.
Pozvánkou na Velkou včelařskou výstavu Flora, která se koná
23.11.1993 v Olomouci a bude spojena s chovatelskou konferencí, toto
naše setkání končí.

18. listopadu 1993 se výbor se výbor v restauraci Galanta zabývá
přípravou 86. Výroční členské schůze. Rozděluje úkoly jednotlivým svým
členům. Mimo to schvaluje změnu úroků z peněz půjčených výkupcům
medu, od příštího roku to bude činit 12% za rok. Smlouva se dělá vždy jen
na určitou dobu a půjčka se týká pouze výkupců medu. Dále výbor
odsouhlasil prodej jedné skříně, knihovny příteli Burešovi. Rozhodl také,
že psací stroj od přítele Jiřího Vojtěcha převezme pokladník přítel
Božislav Matěj.

7. prosince 1993 rozesílá jednatel přítel Ing. Josef Šroll všem
členům oběžník, v němž je zve na Výroční členskou schůzi a současně jim
sděluje termíny členských schůzí v příštím roce 1994. Začátky schůzí jsou
v neděli od 9.00 hodin a ve čtvrtek od 16.30 hodin. Sjednané místo pro
členské schůze je v levnějším prostředí hotelu Synthesia Semtín
v Polabinách, Bělehradská ulice.
86. VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
12. prosince 1993 se v tomto roce naposledy scházíme a to na
86. Výroční členské schůzi. Po úvodních formalitách přednesl přítel
Zdeněk Matoušek projev předsedy. V něm vyslovil mimo jiné
znepokojení nad situací, která je v zamoření našich včelstev varoázou, k
níž přibyl letos i mor včelího plodu ve dvou ohniscích. Uvidíme také, s
jakou odezvou se setká jeho výzva, aby se hlásili všichni, kdož by chtěli
pomoci. Zejména potřebujeme nové prohlížitele včelích nákaz a v mnoha
úsecích i aktivnější důvěrníky. Ideální by podle něho bylo, abychom měli
jako v dřívějších dobách 40 důvěrníků.
Zpráva jednatele

Jednatel přítel Ing. Josef Šroll ve své zprávě hodnotil uplynulý rok
jako rok, kdy naše činnost měla spíše klesající tendenci.
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Zde je úplné znění jeho projevu:
„Vážení přátelé,
naše 86. výroční členská schůze je opět zastavením a rekapitulací
naší činnosti za uplynulý kalendářní rok. Nebyl to rok právě výjimečný,
spíše lze konstatovat, že úroveň naší činnosti má klesající charakter. Staré
aktivity, jakými byly plesy, zájezdy se nesetkávají s potřebnou podporou a
nové aktivity se zatím nedaří hledat. A tak letošní bilancování začneme u
našich včeliček, které nám přeci jen letos po delší době udělaly radost.
Včelstva se nám poměrně snadno dostala do síly a před rojovou náladou
se objevila medovicová snůška. A tak i včelaři, kteří nekočují , mohli
sledovat plnění medníků s otázkou, jak tuto úrodu zužitkovat. Výkup
medu letos proběhl bez větších problémů díky našim výkupčím. Pro jejich
činnost jim organizace poskytla půjčky ze své pokladny dle rozhodnutí
minulé výroční členské schůze. Jediný problém vznikl při určování výše
úroků na celoroční půjčku. Proto se do letošního usnesení navrhuje nové
znění výpůjčních podmínek.
K další činnosti naší ZO. Letos se konalo 10 členských schůzí,
z toho 1 výroční a 8 schůzí výborových. Na schůzích jsme vyslechli 3
přednášky. Zajišťování přednášek je spojeno se značnými potížemi.
Kvalitní přednášející si dnes své schopnosti realizují v podnikatelské
sféře, ze které se nechají vyrušit jen nehoráznými honoráři. Ti, kteří přesto
přijeli, tak činil spíše ze zájmu o setkání s naší partou včelařů. Doufejme,
že se v příštím roce nebudou tyto poměry ještě více zhoršovat.
Dále k našim schůzím. Pronájem za tento sál v KD Dukla již letos
přesáhl částku 500,- Kč za jedinou schůzi. Proto je naše schůze v tomto
prostředí již poslední. Naše lednová schůze, a všechny další, se budou
konat v hotelu Semtín v Polabinách, jak bylo uvedeno v oběžníku.
Požadovaný nájem tam bude činit 75,- Kč/hod. , tedy cca 225,- Kč za
jednu schůzi. Navíc je k tomuto hotelu dobré spojení městskou dopravou,
lze využít stejné spoje, jako před dvěma lety, kdy jsme se scházeli
v restauraci Rosignano. Jednání o novou schůzovou místnost bylo také
důvodem ke zpoždění oběžníku, ve kterém jsem chtěl uvést již potvrzené
termíny nového roku. V této chvíli máme tedy potvrzené dvě objednávky
na stejné termíny schůzí. Stornování na tuto místnost bude provedeno až
po této VČS. Termíny a doby konání jsou voleny podle předchozích
zvyklostí. Otázkou je, zda nedělní termíny zbytečně nekomplikují život
členům, kteří chodí do kostela.
K výplatě státního příspěvku. V letošním roce a podle určitých
zpráv bude vyplácen i v příštím roce. Musíme konstatovat, že je to jeden
z mála stmelujících prvků naší ZO. Musíme počítat s tím, že až přestanou
výplaty státního příspěvku, ztratíme kontakt na přibližně 40% členů, o
kterých víme jen díky tomu, že si přijdou pro příspěvek či alespoň pošlou
plnou moc. Dále odpadne část našich členů, kterým se nebude chtít platit
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členský příspěvek ze své kapsy. Problém sice není akutní, ovšem
v případě rozhodnutí o ukončení výplat státního příspěvku bude prakticky
pozdě na jakékoliv transformace. Velkou část členského příspěvku pohltí
ústřední orgány. Pokud se nyní zamyslíme nad funkcí ústředí, zjistíme, že
jeho pomoc základním organizacím se letos zúžila na organizování
státního příspěvku a na podnikání ve sféře akciových společností.
Metodické pokyny, které vydává Státní veterinární správa a které náš
ústřední sekretariát nám rozmnožené předává, jsou přístupné i
prostřednictvím Okresní veterinární správy. Stojí proto za úvahu a jako
námět do diskuse v popřípadě ukončení výplat st. příspěvku osamostatnit
naši ZO a tím výrazně snížit nároky na členský příspěvek. Ještě dodávám,
že rozpočet Ústředního sekretariátu je 4,5 milionů, z toho 2,5 milionů
platíme ze svých členských příspěvků.
K rysům naší ZO patří i rozesílání oběžníků. Jejich počet je
zredukován na minimum dvou vydání ročně – srpnový s informacemi o
státním příspěvku a plnou mocí a prosincový s rozpisem schůzí na příští
rok. Pozvánky na výborové schůze jsou nadále zasílány pro každou schůzi
zvlášť, neboť výbor se svolává podle potřeby. V poslední době se schází
v restauraci Galanta, kde nepožadují dosud platbu za pronájem. Výbor na
svých schůzích většinou měl neformální průběh, někdy i bouřlivou
diskusi. Na něm se připravují návrhy k odsouhlasení na členských a
výročních schůzi, otázky finanční a v neposlední řadě i opatření ke
zdolávání chorob včel. V uplynulém roce to byl zejména nový výskyt
moru včelího plodu. Musíme se opět připravit na rozsáhlé jarní prohlídky
včel a je dost pravděpodobné, že se vzhledem k intenzitě napadení dosud
nalezených ohnisek, objeví se další ohniska. Bohužel, mor je úporná
nákaza, a polevení v boji proti němu vede ke zhoršení situace. Podívejme
se, že po desítky let trvající radikální likvidace všeho, co s morem souvisí,
nedokázalo tuto chorobu eradikovat. Další choroba – varoáza se dostala do
určité rovnováhy s úrovní našich ozdravovacích opatření. Konkrétní údaje
nám přednese nákazový referent.
Další údaje k naší organizaci: statistiku včelstev nebylo možno
zpracovat, protože jednatel dosud nedostal seznamy včelařů, kterým byl
vyplacen státní příspěvek, což je jediný podklad pro tuto statistiku.
Věková struktura je také nepřesná, utvořená pouze podle přihlášek členů a
v současnosti vypadá takto: do 20 let = 2 členové, od 21 – do 30 let = 7
členů, 31 – 40 = 35, 41 – 50 = 52, 51 – 60 = 53, 61 – 70 = 63, 71 – 80 =
29 a více než 80 let =11. Nutnou znovu upozornit, že tato čísla nezahrnují
skutečné údaje dle seznamu členských příspěvků.
K činnosti jednatele: tuto funkci vykonávám již 9 let a tak by snad
bylo možné dát příležitost někomu dalšímu, pokud by se ovšem našel, což
je kámen úrazu. Dále je nutno upozornit na pravděpodobnou změnu
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telefonního čísla do zaměstnání jednatele od počátku února příštího roku.
Číslo bude oznámeno na členské schůzi ihned, jak bude přiděleno –
souvisí se změnou zaměstnání.
Korespondence organizace byla velmi slabá. Jednalo se většinou o
žádosti přednášejícím o přednášku a jejich odmítnutí. Zanedbatelné však
není poštovné, na němž jsme celkem utratili za rok 1993 1.870,- Kč. Jen
rozeslání jednoho oběžníku stojí bez několika korun 700,- Kč.
Hodně reklamního materiálu, který nesouvisel se včelařskou
činností, nebylo zařazováno – nabídky šperků, programů, luxusních aut
apod. Bohužel mezi nimi nebyla ani jediná nabídka včelařských potřeb. Je
zajímavé, že přes rozvoj podnikání zmizely i takové akce, jako byly
nabídky sazenic vrb, hobrových nástavků atd. O nabízené knížky již není
takový zájem jako dříve vzhledem ke zvýšeným cenám. Objednávka
časopisu Včelařství, jako jedna z mála akcí Ústředního sekretariátu, byla
odeslána ihned po schůzi doporučeně, dosud na ní však nebylo reagováno
kladně ani záporně. Tak uvidíme, zda po Novém roce začne Včelařství
skutečně docházet.
Závěrem přeji celé naší organizaci co nejvíce úspěchů ve včelařské
práci. Děkuji za pozornost“.
Tolik projev jednatele Ing. Josefa Šrolla. K němu je potřeba dodat,
že zmiňovaná medovicová snůška se většiny z nás netýkala. Přítel Šroll
totiž včelaří v jiných podmínkách než většina z nás. Své včely má na
Trutnovsku, a tam jsou určitě jiné podmínky i zdroje pro včely. Přesto ani
zde v Polabí nebyl právě uplynulý rok na med nijak skoupý. Jeho návrh,
abychom se osamostatnili v případě, že bude zrušen státní příspěvek, se
však s větší podporou členstva nesetkal.
Hospodář přítel Josef Moravec nejprve přečetl seznam věcí, které
vlastní naše Základní organizace a současně podal návrh, aby se odprodaly
tři zahradní postřikovače, které byly používány pro postřiky včel
TAKTIKEM.
Knihovník přítel Václav Bureš litoval, že v průběhu letošního roku
bylo jen 17 výpůjček literatury.
V současné době stále největší pozornost vyvolává zpráva o
zdravotním stavu včelstev a výskytu nebezpečných nákaz. Proto je zpráva
nákazového referenta přítele Stanislava Poskočila sledována s maximální
pozorností. Uvedl v ní, že je letos intenzita napadení varoázou o něco nižší
než loni. Jen ojediněle se vyskytují stanoviště s velkým napadením.
Poděkoval důvěrníkům za jejich práci, kterou většina z nich odvedla při
léčení včelstev. Závěrem připomněl výhled léčení v příštím roce (srpen13

gabonové pásky, září až prosinec-2 fumigace) i nutnost v ochranných
pásmech kolem ohnisek moru provést v dubnu prohlídky všech včelstev.
Tyto prohlídky se musí zopakovat ještě v srpnu. Připomněl povinnost mít
vložené podložky a ve dnech 15. až 31. ledna odebrat a odevzdat měl
k vyšetření na varoázu.
Naše finance

Pokladník přítel Ing. Božislav Matěj nám podal zprávu o tom, jak si
stojíme po stránce finanční v bilanci k 12.12.1993:
aktiva

pasiva

11.277,60 Kč na běžném účtu
724,- Kč daň za rok 1993
1.820,- Kč základní prostředky+ 535,- Kč sál VČS
pohledávky u členů
1.500,- Kč občerstvení VČS
10.000,- Kč akcie Včela Předboj 1.500,- Kč kancel.potřeby +
30.000,- Kč termín.vklad ČS
poštovné
2.419,56 Kč hotovost
56.517,16 Kč celkem

4.259,- celkem

Čisté jmění k 12.12.1993 činí 52.258,16 Kč oproti 49.662,- Kč k
minulé VČS. Přírůstek jmění tedy činí 2.595,30 Kč
Finanční plán na rok 1994 : příjmy = 12.112,- Kč, výdaje = 18.200,-Kč
Přítel Václav Bureš předal pokladníkovi Ing. Matějovi 10 ks akcií
VČELY PŘEDBOJ, které přivezl z Prahy.
Za členy ČSV byli přijati bez připomínek: Jaroslav Zachariáš,
důchodce, Čeperka a Václav Vorlíček, důchodce , Ohrazenice.
Po přestávce přednesl za přítele Čestmíra Brzka revizní zprávu
přítel Jiří Gregor. Přítel Brzek je této době hospitalizován v pardubické
nemocnici. Ve zprávě je uvedeno, že po podrobné kontrole všech
příjmových a výdajových dokladů a přepočtení všech položek
v pokladním deníku komise shledala, že je vše v pořádku a že naše
organizace má za tento rok mírně příznivý výsledek. Zvýšené náklady na
nájemné schůzových místností a další výdaje byly kompenzovány částkou
z podílu z členských příspěvků a úroků z půjček od výkupců medu, což
činilo 1.650,- Kč. Čistý přírůstek jmění za rok 1993 činil 2.595,30 Kč.
Protože při kontrole nebylo zjištěno nijakých závad, navrhla revizní
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komise udělit příteli pokladníkovi Ing. Božislavu Matějovi absolutorium.
Revizní zprávu podepsali přátelé Jiří Gregor a Oldřich Vondrouš.
Mandátová komise sděluje, že je přítomno 80 členů a že podle
nových směrnic je VČS usnášeníschopná.
Co bylo usneseno

V usnesení 86. VČS jsou mimo schválení přednesených zpráv tyto
body: Při výplatě státního příspěvku vybírat 2,- Kč/1 včelstvo jako
účelový příspěvek. Na lednovou členskou schůzi připraví pokladník s
jednatelem pravidla finančních půjček výkupčím medu. Výbor stanoví
výši odměny prohlížitelům. Výbor zajistí školení prohlížitelů. Pokud si
kočovníci zajistí přísun včelstev ke kulturám sami, nemusí odvádět 3,Kč/včelstvo do pokladny Základní organizace. Na únorovou schůzi
připraví výbor s přítelem Josefem Moravcem seznam věcí, které bude
možno z inventáře ZO odprodat.
Výroční členské schůze se zúčastnilo jen 80 našich členů, což
mrzelo přítele Matouška, který v závěrečném slově uvedl, že dříve
navštěvovalo VČS i 110 členů.

Za dveřmi jsou Vánoce a nám ze včelařské práce nezbývá než opět
koncem roku vyčistit a znovu vložit podložky do úlových podmetů a tím
učinit v novém roce podmínky pro první krok našeho tažení proti varoáze.
Včelařský rok se vcelku vydařil, výnosy medu byly mírně
nadprůměrné. Protože už není centrálně organizován výkup, jako tomu
bylo v dřívějších dobách, lze tak usuzovat jen z vlastních zkušeností a
zkušeností přátel z nejbližšího okolí.

ROK 1993 .....................................................................................................1
Zahájení kalendářního roku přednáškou ..................................................1
Obecné problémy včelařství a zakládání VČELY PŘEDBOJ a.s. .............1
Finanční hospodaření ZO........................................................................2
Varoáza:zamoření plošné........................................................................2
Založena VČELA PŘEDBOJ a.s.............................................................3
Otrava včel ............................................................................................3
15

Zloděj u předsedy ZO .............................................................................3
S otravou včel to bude asi jinak ...............................................................4
Další kurs chovu matek ..........................................................................4
Koruny československé na Koruny české ................................................5
Mor na sousedním území u našeho člena .................................................5
Mor u předsedy, poprvé použijeme Gabonové pásky ...............................6
Obce kolem ohniska moru ......................................................................7
Výplata státního příspěvku......................................................................8
Jak za 1.republiky likvidovali mor ..........................................................9
Bilance po výplatě státního příspěvku .....................................................9
Počty včelstev v ZO pardubického okresu ...............................................9
86. VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE .......................................................10
Zpráva jednatele ...................................................................................10
Naše finance ........................................................................................14
Co bylo usneseno .................................................................................15

16

