ROK 1999
Rok 1998 je už historií. Jaký bude ten nastávající? Posledním
úderem hodin o silvestrovské noci byla v jedenácti vyspělých zemích
Evropy zavedena společná měna - euro. Tento počin se dotkne každého, a
až tomu dozraje doba tak i nás. My sice o členství v Evropské unii
usilujeme, jak naše snaha dopadne, to zatím nikdo neví. Nám nezbývá než
si pokládat otázky jako: Bude rok 1999 naplněn tvůrčí prací a celkovým
uklidněním? Budou se dále zostřovat půtky mezi politiky, které vnášejí
mezi lidi neklid a jak se nepříliš diplomaticky loňského roku vyjádřil pan
prezident Havel i "blbou náladu"?
Nenechme se odradit a věnujme se své práci i své zálibě v chovu
tak ušlechtilého a potřebného tvorečka, jakým včela a její společenství je.
To bude nejlepší odpověď na otázku jak z této neklidné, ale nadějí stále
kypící doby vyjít i s pocitem dobře vykonané práce.
Již 7. ledna 1999 se výbor zabývá posledními záležitostmi, které
jsou nezbytné pro zajištění průběhu 91. Výroční členské schůze. Jsou
rozděleny úkoly a připraveny návrhy, které budou předloženy VČS k
projednání. Místnost pro konání včetně vytápění a židlí zajistí přítel
Zdeněk Matoušek, který též projedná občerstvení:–guláš s chlebem.
Lístky na občerstvení a losy připraví přítel Ing. Josef Šroll.
Do tomboly dáme 4 lahve Dolské medoviny po 50,-Kč, dvě
perníková srdce od přítelkyně Zdeny Moravcové – zajistí přítel Ing. Josef
Křepela, 5 matek dodá přítel Oldřich Vondrouš, ten také s přítelem
Křepelou zajede do Nasavrk, kde zakoupí drobné věci v celkové hodnotě
do 1000,-Kč. Přítel Oldřich Kimler zjistí u přítele Václava Bureše, zda by
tento mohl přispět něčím do tomboly jako obvykle.
Dále je vyplněn předtisk výkazu, který se odesílá na ÚV ČSV, v
němž jsme uvedli, že naše ZO má celkem 175 členů, kteří obhospodařují
2423 včelstev. Výkup medu v roce 1998 činil cca 1750 kg; počet
kočujících včelařů 8; počet kočovných vozů 20; přívěsů 0; v ČSV
neorganizovaných včelařů 14; průměrný výnos vosku u organizovaných
včelařů 0, 15 kg/včelstvo; u neorganizovaných 0, 05 kg.
91. VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
17. ledna 1999 se scházíme na 91. VÝROČNÍ ČLENSKÉ
SCHŮZI v jídelně VESTRU, kterou zahájil a řídil místopředseda ZO
přítel Ing. Josef Křepela. V úvodu přivítal člena ÚV ČSV přítele Ing.
Emanuela Veselého.
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Po schválení programu a volbě komisí přednesl předseda ZO
Oldřich Vondrouš slavnostní projev. V něm se mimo jiné zmínil o
založení a historii včelařské organizace, původně Včelařského spolku pro
okres pardubický. Připomněl těžkosti, s nimiž se organizované včelaření
v průběhu své existence potýkalo i ránu, která nás potkala v roce 1982,
kdy se k nám dostal parazit Varroa Jocobsoni. Vyslovil přesvědčení, že
většině včelařů přerostl vztah ke včelám v životní zálibu, což vidí jako
záruku pro dobrou budoucnost včelaření v našich končinách.
Jednatel přítel Ing. Josef Šroll pak konstatoval, že se nám podařilo
splnit usnesení 90. VČS až na tyto body:
1. nebyly stanoveny odměny za ošetřování včelstev - k tomu je
nutno dodat, že se už neprovádí ošetřování proti varoáze komisionálně.
Léky jsou od přítele Ing. Poskočila prostřednictvím důvěrníků předávány
jednotlivým členům. Každý včelař si pak ošetřuje včely sám. Vychází se z
toho, že je v zájmu každého člena včely řádně a v daných termínech
ošetřit, neboť na případnou liknavost a nedbalost doplatí jen on sám.
2. Namísto 10 členských schůzí bylo v roce 1998 jen schůzí 8.
3. Namísto 5 plánovaných přednášek byly jenom 4, k tomu dodal,
že i tak máme primát v osvětové práci, avšak že otázkou zůstává, zda to
není na úkor jiných činností, které by naše organizace mohla a měla
vyvíjet.
5. Jako poslední úkol přecházející do tohoto roku je doplnit síť
důvěrníků v několika málo obcích.
Ve zprávě jednatel zmínil minulý rok jako rok, který byl velice
příznivý na počasí a tím i na snůšku. Zastavil se pokles včelařů i včelstev.
Varoázu zvládáme společným úsilím, jsme však ohrožováni morem
včelího plodu v okolí. Diskutuje se o tom, jaký dávají včely přínos mimo
vlastních produktů. Tento další přínos je důvodem stávající podpory, které
se včelařství nyní dostává.
Počty včelařů, včelstev, věkové složení členské základny

Jednatel také podal zprávu o stavu členské základny. Uvádí, že naše
Základní organizace má k dnešnímu dni 175 členů a skladba členské
základny ve vztahu k počtu chovaných včelstev je následující: 0 až 5
včelstev má 71 členů (tito chovají celkem 215 včelstev); 6 až 10 = 49
(379); 11 až 15 = 17 (2244); 16 až 20 = 10 (187); 21 až 30 = 13 (314); 31
až 50 = 8 (272); 51 a více = 7 (839).
Věkové složení členů je pak toto: do 20 let = 0; 21 až 30 let = 9;
31 až 40 = 8; 41 až 50 = 31; 51 až 60 = 27; 61 až 70 = 47; 71 až 80 = 45;
81 až 90 = 6; nad 90 není nikdo.
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Situace ve věkovém průměru, počtu včelařů i počtu včelstev se
oproti roku 1997 mírně vylepšila:
1997

1998

Věkový průměr

60, 4 let

59, 9

Počet členů

156

175

Počet včelstev

2. 253

2413

Pěkného věku a to 90 let se letos 20. listopadu dožije přítel Oldřich
Kačírek z Dražkova čp. 28, který včelaří se 3 včelstvy. Neradostnou
skutečností naopak zůstává fakt, že máme jen několik mladších členů. To,
že jsme měli před 20 lety kolem 300 členů zůstává jen vzpomínkou.
Varoáza, několikanásobně vyšší ceny včelařských potřeb, vyšší ceny
cukru a nízké výkupní ceny medu a v neposlední řadě i to, že dnes mají
lidé mnohem méně času na své koníčky, jsou asi hlavními důvody proč
tomu tak dnes je.

Zpráva o našich financích

Pokladník přítel Zdeněk Matoušek pak přednesl zprávy o tom, jak
jsme na tom s financemi. Zde několik čísel:
Přehled o hospodaření ZO ČSV Pardubice
od 1. 1. 1998 do 31. 12. 1998:
PŘÍJEM
Členské příspěvky
Dotace a příspěvky z ÚV
Dar IPPON
Výtěžek z tomboly
Za léčivo (Formidol)
Úroky z běžného účtu
Úroky ze spořícího účtu

3108,443305,5000,546,1640,268,61
2270,17

PŘÍJMY CELKEM

456137,78

Zůstatek k 1. 1. 1998 na běžném účtu
Zůstatek v pokladně

8266,78
1572,70
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Spořící účet k 1. 1. 1998
VYDÁNÍ

30200,496177,15

Výplata státního příspěvku a podpor
Členské příspěvky pro ÚV
Léčiva
Nájemné
Funkční odměny a dary
Odměny za přednášky
Cestovní příkazy
Poštovné a kancelářské potřeby
Daň Finančnímu úřadu z odměn
Poplatky IPB
Občerstvení na výroční schůzi
Ostatní
VYDÁNÍ CELKEM

347890,48837,30618,4817,10
10358,1122,2661,30
1694,60
1917,677,67
2516,570,453678,67

Zůstatek k 31. 12. 1998
Zůstatek v pokladně k 31. 12. 1998
Spořící účet k 31. 12. 1998
Pohledávka u přítele Václava Bureše

11443,68
54,80
1000,30000,-

CELKEM OBRATY

496177,15

Sestavil: Zdeněk Matoušek, 17. 1. 1999
Podepsáni:Vondrouš-předseda, Šroll-jednatel, Brzek-rev. účtů,
Matoušek- hospodář ZO
Zpráva o hospodaření ZO ČSV Pardubice
Za období od 1. 1. 1998 do 31. 12. 1998:
PŘÍJEM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

15% z člen. příspěvků od nových členů
15%z člen. příspěvků od ÚV ČSV
Členské příspěvky po 5,-Kč na rok 1999
Příspěvky na léčiva od nových členů
Příspěvky na léčiva – podzim 1998
Dar od podniku IPPON
Výtěžek z tomboly
Úroky z účtů

397,3614,12045,1640,33630,5000,546,2538,4

PŘÍJEM CELKEM

59410,-

VYDÁNÍ:
1. Nájemné ze schůzových místností
2. Funkční odměny a dary
3. Odměny za přednášky
4. Cestovní příkazy
5. Daně z odměn
6. Léčiva
7. Občerstvení na výroční schůzi
8. Poštovné a kancelářské potřeby
9. Poplatky bance

4817,10358,1122,2661
1917,30618,2516,1695,678,-

VYDÁNÍ CELKEM:

56952,-

ROZDÍL : 59410,- - 56. 952,- = +2458,-Kč
Sestavil : Zdeněk Matoušek 17. 1. 1999
Podepsáni: Vondrouš, Šroll, Brzek, Matoušek

ROZPOČET
ZO ČSV Pardubice na rok 1999
Předpokládané příjmy:
1. 15% z příspěvků odváděných ÚV ČSV
2400 x 10,- x 0, 15
2. Příspěvky členů za včelstva pro ZO
2400 x 5,3. Úroky z vkladů
4. Ostatní (tombola aj. )
Příjem celkem

12000,2100,1300,19000,-

Předpokládaná vydání:
1. Nájemné 300,- x 8
2. Funkční odměny
3. Odměny za přednášky - 300,- x 4
4. Cestovní příkazy
5. Daně z odměn
6. Občerstvení na výroční schůzi
7. Poštovné a kancelářské potřeby
8. Poplatky bance

2400,8900,1200,1200,1600,2500,3000,700,-

3600,-
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9. Ostatní
Vydání celkem

500,22000,-

Rozdíl – deficit 22000,- - 19000,- = 3000,-Kč
Současný stav účtů ZO k 31. 12. 1998:
Běžný účet ZO u IPB
Spořící účet u IPB
Pohledávka –půjčka u př. Bureše
Pokladní hotovost

11443, 68
1000,30000,54, 80

Celkem
42498, 48
Pozn. : V majetku ZO je dále 10 akcií a. s. VČELA PŘEDBOJ
V nominální hodnotě 10000,-Kč
Sestavil : Zdeněk Matoušek 17. 1. 1999
Podepsáni Vondrouš, Šroll, Brzek, Matoušek
Naši revizoři přátelé Čestmír Brzek a Oldřich Kimler nezjistili 7. 1.
1999 u pokladníka přítele Matouška žádné pochybení ve vedení
finančních dokladů a proto mu navrhují udělení absolutoria.
Přehled o nákazové situaci potom přiblížil přítel Ing. Stanislav
Poskočil. Jen velice těsně nás minulo nebezpečí v podobě moru včelího
plodu, neboť jeho ohnisko bylo zjištěno ve Svojšicích, které jsou pouhých
6 km od obce Barchov, která je již na území naší ZO. Vyslovil naději, že
ani letošního roku nebudou výsledky vyšetření zimní měli nijak
alarmující.
Po sdělení přítele Matouška, že nám pronajimatel tj. VESTR za
nedělní schůzi účtuje za otop 3. 600,-Kč, se rozvinula diskuse, která
vyústila ve schválení návrhu, aby se příští, to je únorová členská schůze
konala ve čtvrtek a aby se upustilo od konání prosincové schůze.
Po této kratší diskusi byl přečten návrh na usnesení, které mělo toto
znění:
Český svaz včelařů, Základní organizace Pardubice
Usnesení 91. výroční členské schůze, konané dne 17. ledna 1999
v jídelně VESTR a. s. :
1/ výroční členská schůze schvaluje:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

Přednesené zprávy o činnosti výboru a celé ZO za rok 1998.
Zprávu pokladníka.
Zprávu hospodáře a knihovníka.
Revizní zprávu.
Zprávu revizní a mandátové komise.
Z každého jednotlivého včelstva zaplatit ve prospěch ZO
částku 5,-Kč v roce 1999 jako účelový příspěvek.

2/ výroční členská schůze ukládá:
a) V souvislosti s bojem za zdravotní stavy včelstev vyhledávat
a likvidovat divoce žijící včelstva, zalétlé roje, staré
nepoužívané úly jako možné zdroje nákaz.
b) Při prevenci a tlumení chorob úzce spolupracovat
s veterinární službou.
c) Zvyšovat kázeň při čerpání finančních prostředků a dbát
vysoké efektivnosti při jejich vynakládání.
d) Výboru stanovení odměn za léčení chorob včel.
e) Výboru projednat odměny důvěrníkům a členům výboru
(cestovné).
f) Výboru zajistit na rok 1999 8 členských schůzí a 4 přednášky
g) Výboru projednat další způsob léčení mimo Taktiku.
h) Při kočování včelstev organizovaném samotnými včelaři se
nevybírá poplatek, jinak se vybírá 3,-Kč/včelstvo
i) Obnovit důvěrnický stav – oznámit písemně
Podepsáni: Vondrouš Šroll Matoušek Brzek
Předseda jednatel pokladník za revizní komisi

Po schválení usnesení všemi přítomnými členy, předseda přítel
Vondrouš popřál všem pevné zdraví a 91. Výroční členskou schůzi
ukončil.
Mezi 15. až 31. lednem 1999 včelaři odebírají měl ze včelstev a její
směsné vzorky jsou dány k vyšetření na varoázu do zdejšího
Veterinárního zařízení.
Přítel Průša z Havlíčkova Brodu – opět zajímavé poznatky

Potom se scházíme ve čtvrtek 18. února 1999, abychom vyslechli
zajímavou přednášku přítele Průši z Havlíčkova Brodu. Ten mimo toho,
že sám včelaří a má registrovaný chov matek, vykupuje od ostatních
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včelařů med a často jezdí do ciziny, kde se snaží sbírat zkušenosti, které
pak předává všem, kdož o ně mají zájem. Jako zajímavost uvedl, že se
dnes jeví jako skutečnost to, že je v Česku chov včely Kraňky čistější než
v samotném Rakousku, odkud Kraňka pochází. Z Rakouska si přivezl také
poznatky, že se tam musí včelaři jako prvovýrobci hodně činit, aby se
slušně uživili. Jako příklad uvedl manžele Singerovy, kteří se zabývali
původně zemědělstvím a dnes jsou světoznámými chovateli matek. Jinak
všude na světě mají problémy, jaké známe i my: odbyt medu, varoázu a
mor včelího plodu.
K dovozu medu na naše území řekl, že tento nelze zakázat. Je však
potřeba dokazovat, že k nám dovážený med je nekvalitní a často i
falšovaný.
Z jeho praxe pak několik postřehů. Včelaří včelnicovým způsobem.
Úly by neměly stát v průvanu. Zimuje ve dvou nástavcích a dodává 17 až
20 kg zásob na zimu. Nahoře v úle má po celý rok igelitovou plenu. Ve
vhodnou dobu na jaře přehazuje vzájemně nástavky a při té příležitosti
vkládá stavební rámek a dvě mezistěny. Třetí nástavek vkládá mezi první
a druhý. Pro každé včelstvo má připraveno 15 mezistěn a čtvrtý nástavek.
Za základ obnovy včelstev považuje tvorbu oddělků a mladé matky ve
včelstvech. V době květu řepky tvoří oddělky a to tak, že celý nástavek
oddělí folií a později jej přenese na nové místo. V červnu pak oddělky
dělá nanejvýše na dvou plástech. Obnova díla se včelám daří nejlépe ve
druhém nástavku.
Na této členské schůzi si zájemci objednávali formidolové desky k
letnímu léčení zvápenatění včelího plodu a varoázy. Přítel Vondrouš také
sděluje, že letos nebude provádět kurs chovu matek, nýbrž někdy koncem
května se na jeho stanovišti uskuteční "Den otevřených dveří", kde bude
předvedeno vytáčení medu v moderním kočovném zařízení přítele Petra
Šedivého. .
Za člena byl přijat František Malovec, truhlář ze Starých Jesenčan,
který zatím nemá žádná včelstva.
Posezení s přednáškou a besedou se protáhlo do pozdní večerní
doby.
Rozloučení s Piusem Ďurovcem

26. února 1999 se několik přátel bylo rozloučit s Piusem Ďurovcem
na jeho poslední cestě. Krátký proslov nad rakví pronesl přítel Oldřich
Vondrouš.
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12. března vstupujeme do Severoatlantického společenství NATO

12. března 1999 - významný den České republiky, která byla
tohoto dne přijata do NATO. V 18. 30 hod. přímý přenos z města
Indepedence v USA, kde ministři zahraničních věcí Česka, Polska a
Maďarska podepisovali a předávali vstupní listiny do Severoatlantické
aliance ministryni zahraničních věcí USA Madlen Albrightové. Korbelové.
Okresní úřad nám možná přispěje na léky, Spolkový dům na obzoru

16. března 1999 připravuje výbor v TENIS CLUBU program na
březnovou členskou schůzi. Přítomni jsou přátelé: Oldřich Vondrouš, Ing.
Josef Šroll, Ing. Bohumil Pitthard, Oldřich Kimler, Ing. Stanislav Panuš,
Zdeněk Skalický, Ing. Josef Křepela, Čestmír Brzek, Ing. Eva Jarkovská,
Ing. Stanislav Poskočil, Zdeněk Matoušek, Josef Havrda.
Přítel Ing. Stanislav Panuš seznamuje výbor, že jedná o možnosti,
že by Okresní úřad přispěl finančně za určitých podmínek na zakoupení
léků a to buď ještě letos, nebo v příštím roce. Dále informoval, že v
Pardubicích začne fungovat tzv. "Spolkový dům" na Perštýnském náměstí.
Ten bude určen pro neziskové organizace, které nemají možnost si samy
potřebný objekt zajistit. Tam bychom mohli získat za přijatelných
podmínek buď vlastní místnost - kancelář, nebo se s někým na takové
podílet. Výhodou mít stálé sídlo by bylo, že by nás mohli zájemci o
včelaření snadno kontaktovat. Pokud bychom to finančně nezvládli,
můžeme Spolkový dům opustit.
Když potom ještě přítel Ing. Stanislav Panuš uvedl, že postrádá
jakýsi výhled činnosti organizace i to jak přitáhnout mladé lidi ke
včelaření a zejména jak je v jejich začátcích podpořit, navodil diskusi,
která vyzněla jednoznačně v potřebu omladit výbor. Přítel Vondrouš
sebekriticky přiznává, že není nejlepší organizátor a takového je na
předsednické funkci zapotřebí. K tomu přítel Zdeněk Matoušek dodal, že
není podstatné, zda ten či onen je členem ZO krátkou či dlouhou dobu,
podstatné je to zda chce přiložit ruku k dílu a pracovat. Tím myslel přítele
Ing. Stanislav Panuše, kterého by rád viděl ve výboru ZO.
Přítel Zdeněk Skalický vznesl otázku co dělat s těmi členy, kterým
se neustále zasílají obsílky, což nás stojí dosti velké peníze, zda by nebylo
je ze základní organizace pustit. Výbor souhlasil s názorem přítele
Matouška, že by to nebylo vhodné, protože potom bychom o nich nevěděli
už vůbec nic, hlavně to zda léčí či neléčí.
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Výborové schůze vždy před členskými

Na této schůzi podal přítel Ing. Josef Křepela návrh, aby se
výborové schůze konaly automaticky před každou schůzí členskou.
Výbor se shodl na tom, že musí do ledna 2000 vybrat vhodné
kandidáty, neboť tehdy bude výroční schůze s volbami nového výboru.
Přítel Vondrouš nechal hlasovat o tom, zda podáme žádost o
sdílenou místnost ve Spolkovém domě. Z 12 přítomných se vyslovilo pro
11 členů výboru, jeden se zdržel hlasování. Přítel Ing. Panuš byl požádán,
aby jednání v tomto směru vedl nadále.
Výsledky vyšetření zimní měli

18. března 1999 ti kdož se zúčastnili našeho pravidelného setkání
členů, uctili památku přítele Pia Ďurovce.
Potom jsme se dověděli, že výsledky vyšetření zimní měli jsou o
něco příznivější, než tomu bylo loňského roku. Ze 180 směsných vzorků
bylo 86 pozitivních. Z pozitivních pak vykazovaly 3 vzorky značný počet
roztočů a bude je nutno v nejbližších dnech znovu ošetřit. Zaznělo také
upozornění, že se blíží konečný termín, to je 25. březen, do něhož musí
být na Obecní a Městské úřady nahlášena stanoviště včelstev. Pokud se
stanoviště nenahlásí a dojde k poškození včelstev, tak není nárok na
náhradu a případný soudní spor je dopředu prohrán. Do konce března musí
být také podána daňová přiznání na finanční úřad v Pardubicích těmi,
kdož mají ze včelařské činnosti příjem 10 tisíc a vyšší.
Přítomní byli vyzváni, aby dávali návrhy, anebo se sami přihlásili
k práci v novém výboru, který bude volen na příští výroční schůzi.
Potom proběhla diskuse k tomu, co je v současné době potřeba
činit, aby se včelstva řádně rozvíjela. Zdůrazněna byla kontrola zásob ve
včelstvech, neboť nyní intenzívně plodují a mají tudíž největší spotřebu a
to nejen energie, ale též bílkovin. Doplnění zásob v tomto období je
odlišné od podzimního krmení. Nejlépe je přidat plné plásty se zásobami.
Pokud nejsou, tak tužší medocukrové těsto na rámky, nebo do rámkového
krmítka.
Hlavním bodem programu byl referát o přednášce Ing. Květoslava
Čermáka Csc. , kterou tento přednesl na "Včelařské akademii" dne 28. 2.
1999 v Nasavrkách, které se zúčastnil přítel Oldřich Vondrouš. Celé znění
přednášky je uveřejněno v časopisu Včelařství č. 3/1999.
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Zásah NATO v Jugoslávii

Dvanáct dnů po našem přijetí do aliance NATO 24. března 1999
začaly státy této aliance letecký útok na Jugoslávii, když ztroskotala
jednání o zastavení vraždění a vyhánění kosovských Albánců z Kosova
jugoslávskou armádou. Do dnešního dne se počet lidí vyhnaných počítá již
na statisíce. Jugoslávská armáda dává lidem na vybranou, buď odejdou,
nebo budou zastřeleni. Přicházejí odtamtud také zprávy o hromadných
vraždách civilního obyvatelstva.
Při zásahu je použita nejmodernější technika jako neviditelné (pro
radiolokátory) bombardéry, střely s plochou dráhou letu a nejmodernější
letecká technika. Cílem jsou vojenská a policejní zařízení v Jugoslávii.
Nálety mají trvat tak dlouho, dokud jugoslávský prezident Slobodan
Miloševič nezastaví násilí páchané na lidech v Kosovu a když jim umožní
návrat do jejich domovů.
Před sezónou výměna zkušeností

Dne 22. dubna 1999 se setkáváme před hlavní včelařskou sezónou
naposledy. Odebíráme objednané formidolové desky. Za členy ČSV byli
přijati Bohuslav Svoboda z Pardubic, Závodu míru, který má včely ve
Veselí a Jan Fogl, ze Sezemic, Za Humny 702, který chová včely
v Počaplech čp. 47.
Potom přítel Ing. Josef Vlach podrobně popisuje příznaky
jednotlivých nákaz a připomíná hlavní zásady jejich léčení i preventivních
opatření. Podrobněji se také zmínil o otravách včel a o tom, jak postupovat
při podezření na otravu nějakými chemickými prostředky. V této
souvislosti zmínil i jeden nepovolený prostředek s názvem GAUČO, který
je některými zemědělci požíván k moření semene slunečnice před
výsevem. Tento prostředek činí následně pro včely jedovatou celou
rostlinu slunečnice. Jeho prokazování je navíc velmi drahé, navíc může
být použit k moření i jiných druhů semen. V této souvislosti byly
připomenuty případy opakovaných otrav v obci Vrchoviny u Náchoda,
kde včelstva padala hromadně po dobu dvou měsíců. Postižen byl i učitel
včelařství přítel Václav Ducháč, který tam bydlí. Přítel Vlach řekl, že je
ochoten se podívat na včelstvo, u něhož chovatel nabude podezření na
nějakou chorobu.
Získali jsme kancelář ve Spolkovém domě

Přítel Ing. Panuš sdělil, že se podařilo získat místnost ve Spolkovém
domě, který se bude otevírat 4. 6. 1999. Podmínky pro nás budou
přijatelné, neboť budeme užívat jen část kanceláře s ročním nájmem 1.
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562,-Kč. S provozovatelem restaurace bylo také dohodnuto, že tento
umožní schůzovou činnost a to po nějaký čas zdarma.
Druhá polovina našeho posledního setkání se nesla ve znamení
výměny zkušeností při práci se včelami. Tak se přítel Oldřich Vondrouš
podělil o svoji zkušenost, jak dostat bez vyhledávání matku do spodního
nástavku. To docílí tím, že doprostřed spodního nástavku vloží plást s
trubčinou. Jeho další zkušenosti: Na jaře dřív než mezistěny vkládá
stavební rámky, které matka ráda zaklade. Na dotaz, kdy dává třetí
nástavek, odpověděl, že tato doba nastává zpravidla při květu řepky.
Nejlépe se to pozná po nahlédnutí pod víko úlu. Když tam včely tzv.
"bělí", tak je ten správný okamžik, pak postupuje tak, že mezi dva
stávající nástavky vloží nástavek vybavený i sedmi mezistěnami, mezi něž
dá plodový plást a po krajích souše. Později tento nástavek přemístí dolů a
na něm včely zimují. U řepky nasazuje i čtvrtý nástavek.
Př. Ing. Šroll dává před květem pampelišek do včelstev po dvou
prázdných souších. Když kvetou ovocné stromy, tak z nich včely udělají
pylové desky, které jim odejme. Tím podstatně sníží rojovou náladu.
Pylové desky vysíří a proloží novinovým papírem. Po 14 dnech síření
zopakuje, desky zabalí a dá je zpět do včelstev před krmením. Takto
ošetřená včelstva jsou podle něho výkonnější. Také se zmínil o příteli Ing.
Řeháčkovi, který propaguje úl Dadant, který má dole celorámek a nahoře
polorámek. V tomto úle by měly včely žít do prvního proletu ze zásob ve
spodním nástavku a včasným přemístěním plného horního nástavku dojde
k přirozenému podněcování a matka má navíc nahoře teplo.
Pozváním na „Den otevřených dveří“, který poslední květnovou
neděli uspořádají společně přátelé Oldřich Vondrouš a Petr Šedivý
s ukázkou vytáčení medu na moderním zařízení a s přáním úspěšného
zvládnutí nastávající sezóny se opět dost pozdě večer rozcházíme.
Slavnostní otevření Spolkového domu

4. června 1999 je v odpoledních hodinách slavnostní otevírání
Spolkového domu na Perštýnském náměstí čp. 54, 55 za účasti
představitelů města. Přítomna byla také senátorka paní Mooserová a člen
vlády České republiky Egon Lánský. Program této slavnosti začal v 15
hodin průvodem třídou Míru, při tom byl koulen velký globus. Po
projevech na náměstí, byla zahájena prohlídka Spolkového domu.
Veřejnosti byl pak Spolkový dům otevřen k prohlídce až do 21 hodin.
Na zahájení přišli i někteří včelaři. Byli tam přátelé Oldřich
Vondrouš, Ing. Josef Šroll, Ing. Josef Křepela, Ing. Josef Vlach, Čestmír
Brzek a pisatel těchto řádků. Přítel Vlach přinesl pěknou upoutávku,
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kterou jsme připevnili na dveří kanceláře ve 2. poschodí. Kancelář
budeme mít společně s Občanským sdružením pro duševní zdraví. Protože
se někam zatoulaly klíče, neměli jsme možnost do ní nahlédnout. Slavnost
pořádal Magistrát města Pardubic a Spolek pro zřízení Evropského
spolkového domu a evropskou spolupráci.
Výsledky letošní včelařské sezóny

Letošní včelařská sezóna proběhla za příznivých klimatických
podmínek, i v průběhu hlavní snůšky bylo příznivé počasí, takže stesky na
nízké výnosy nebyly zaznamenány.
Léčíme Gabonem

Po vytočení medu všichni povinně léčíme - vkládáme do včelstev
gabonové pásky proti varoáze. Pásky se zavěšují po okrajích plodového
tělesa do mírně rozšířených uliček. Účinnou látku fluvalinát, kterou jsou
tyto napuštěny, roznášejí včely po plástech s plodem a zde dochází k
hubení roztočů VJ. Někteří z nás ještě navíc v sezóně vkládají do včelstev
formidolové destičky, z nichž odpařující se kyselina mravenčí hubí také
roztoče a navíc omezuje zvápenatění včelího plodu.
17. srpna 1999 se poprvé v druhém pololetí schází výbor a to
v TENIS CLUBU. Přítomni jsou přátelé: Oldřich Vondrouš, Ing. Stanislav
Panuš, Čestmír Brzek, Ing. Bohumil Pitthard, Ing. Eva Jarkovská, Zdeněk
Matoušek, Ing. Josef Křepela, Ing. Josef Šroll, Zdeněk Skalický, Oldřich
Kimler, Josef Havrda.
Přítel Panuš sdělil, že je na dobré cestě to, že nám Okresní úřad
přispěje na léčiva. Navrhuje však, abychom požádali o souhlas členů
k vybrání peněz na léčiva, které bychom potom použili na podporu
mladých a na to, aby náš rozpočet neskončil schodkem. Do konce roku
musí výbor rozhodnout, kam příští zimu budeme dávat vzorky měli
k vyšetření. Zda do pardubického Veterinárního zařízení, či do
Výzkumného ústavu včelařského v Dole.
Přítel Šroll navrhl, abychom určili den, kdy by se v naší kanceláři
mohli naši členové scházet a to jen třeba proto, aby pobesedovali mezi
sebou.
Po skončení se členové výboru odebrali do Evropského spolkového
domu, kde si prohlédli kancelář – klubovnu, kterou máme od 4. června
1999 k dispozici.
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Časopis Včelařství přichází domů všem členům, schůzování ve
Spolkovém domě zdarma

A máme zde 18. srpen 1999 a s ním první setkání členů po
včelařských prázdninách. To se uskutečnilo ještě v jídelně VESTR. Na
tomto setkání se omluvili přátelé Vondrouš a Šedivý za to, že se
neuskutečnil na dubnové schůzi avizovaný, "Den otevřených dveří" a to z
důvodu nečekaného pracovního zaneprázdnění přítele Petra Šedivého.
Přednáška se nekonala i tak jsme si odnesli z tohoto setkání
několik zajímavých informací. Všem včelařům, kteří si zaplatili členský
příspěvek ve výši 150,-Kč je zdarma každý měsíc zasílán časopis
Včelařství. Celkem je v současné době v celém Česku rozesílán 54. 247
členům. Tam kde je více členů ČSV v jedné rodině jsou zasílány Odborné
včelařské překlady (1. 670) nebo slovenský časopis Včelár (398).
Od přítele Ing. Stanislava Panuše se přítomní dovídají, že se
Spolkový dům stal naším sídlem, že se tam můžeme scházet i mimo
termíny schůzí a že jako členové Spolkového domu tam máme schůzování
zadarmo. Náklady spojené s provozem Spolkového domu hradí magistrát.
V debatě, která na téma Spolkový dům vznikla, převládl názor, abychom
využili možnosti a scházeli se v něm k neformálním besedám, tak jak to
navrhl přítel Ing. Josef Šroll.
Příprava normy „Český med“

Další informaci podává přítel Ing. Šroll. Připravuje se norma na
"Český med". Ta bude přísnější, než je norma Evropské unie. Jejím
zavedením se sleduje omezení dovozu v důsledku přetrvávajícího
přebytku medu na světovém trhu a zamezení dovozu padělaných medů.
Jako příklad byl uváděn med dovážený z Číny. Jeho rozbor ukazuje na
jeho stále naprosto stejné složení, dále na to, že obsahuje mrtvé kvasinky,
což znamená, že před úpravou měl více jak 20% vody, mimo toho rozbor
ukázal přítomnost oxidu železa. Bylo také zjištěno, že k nám byl dovážen
v sudech po chemikáliích. Přijetím této normy by měla být více ceněna
kvalita medu produkovaného českými včelaři i docílení toho, aby
spotřebitelé kupovali především domácí med. Aby byla dodržena kvalita
medu, bude v normě připomenuta technologie jeho odběru, zejména to,
aby v něm nebyly zbytky zimních zásob a aby byl med zralý. Pokud chce
některý včelař prodávat med prostřednictvím obchodní sítě, nemusí
nechávat provádět drahý rozbor, stačí mu jen každoročně mít veterinární
vyšetření, které přijde jen na 200,-Kč.
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Nebezpečný přípravek GAUČO

Nakonec jedna neradostná informace. Na předchozím setkání se
hovořilo o přípravku na moření semen GAUČO. Nejnovější poznatky
hovoří o tom, že po jeho použití je nejen jedovatá celá rostlina, ale že jsou
jedovaté i rostliny pěstované na témže pozemku v následujícím
vegetačním období. Kdyby se použití tohoto přípravku rozšířilo, to by
bylo nadělení. Zatím prý však není povolen.
Členské schůze nadále jen ve čtvrtek

V průběhu jednání o organizačních záležitostech padl návrh, aby se
v příštím roce konaly všechny členské schůze mimo Výroční vždy ve
čtvrtek od 16. 30 hodin. Návrh byl odsouhlasen téměř všemi přítomnými
členy. Skončilo tak období, kdy se konaly členské schůze v zimním
období v neděli a v sezóně ve čtvrtek.
Norma „Český med“ schválena, podnětná přednáška
16. září 1999 se opět scházíme v jídelně VESTRU. Po úvodních

formalitách, při nichž jsme se dověděli, že byla schválena norma "Český
med", se ujal slova přednášející přítel Kašpar ze Šternberku, který se s
námi podělil o zkušenosti, které nabyl za své dlouholeté praxe.

Z jeho přednášky si každý mohl odnést nějaký praktický poznatek
k vyzkoušení ve své včelařské činnosti. Jako příklad je možno uvést
způsob, který přítel Kašpar praktikuje při výměně matky. Výměnu dělá
takto: do dvojité klícky dá obě matky tj. starou i novou. Po 7 dnech
vyláme matečníky, zamáčkne starou matku a mladou nechá vyjít do
včelstva, ne však přes těsto, nýbrž přes vosk. Ten ve formě placičky
přimáčkne na otvor klícky. Lze také použít natáčky na vlasy, kterou z
poloviny zabalí do alobalu. V obou případech udělá do voskové přepážky
jednu nebo dvě malé dírky. Pokud by včely matku nechtěly, tak tyto dírky
zatmelí. Podle něho je to výměna matky "na jistotu". Ze své praxe nám
uvedl i to, jak na jaře podněcuje. V době květu lísky udělá rychlou
prohlídku včelstva. Když má včelstvo v té době ještě zavíčkované zásoby
v 2. plástu od stěny, pak vyjme 1. plást, naruší víčka, na jeho zásobách, a
vloží jej do vysokého podmetu. Do horního nástavku dá doprostřed souš a
zúží česno. Nedoporučil požívání různých folií na strůpky úlů. Je
přesvědčen o tom, že tyto podporují výskyt zvápenatění včelího plodu.
Rovněž tak nemá dobré zkušenosti s očky v nástavcích. Podle něj se jimi
dělá včelám nepořádek. Trubčí plásty nechává jen u včel chovných.
Mateří mřížku používá, neboť pokud chceme, aby včely hodně stavěly, tak
musí být matka v nástavku v němž jsou mezistěny.
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V závěru svého vystoupení nám předvedl šestidílný oplodňáček v
němž používá rámky opatřené pantíky, které se dají složit na polovinu.
V 18. 30 hodin se rozcházíme s pocitem, že jsme se zase dověděli
něco nového.
Schůze výboru v říjnu se poprvé konala v klubovně ve Spolkovém
Domě na Perštýnském náměstí. Zapisovatel se v té době nalézal na
jednotce intenzívní péče v nemocnici, nikdo jednání nezapsal a později už
nebylo možno ujistit, čím se výbor kromě diskuse o omlazení výboru,
tehdy zabýval.
Dne 17. října 1999 byla situace obdobná a ani z této se nezachovaly
žádné poznatky, jak schůze probíhala.
Příprava Oběžníku ZO

2. listopadu 1999 se sešel výbor v TENIS CLUBU, aby připravil
náplň oběžníku na příští rok a aby projednal kandidátku na členy výboru
pro příští pětileté období. Pro nepřítomnost zapisovatele (pozvánku na
schůzi doručila pošta jeho jmenovci) zapsal průběh jednání přítel Oldřich
Vondrouš.
V oběžníku, který vyhotoví jednatel přítel Ing. Josef Šroll, bude
připomenuta povinnost odevzdat vzorky zimní měli nejpozději do konce
ledna příteli Klejchovi i doporučení, aby tak členové učinili již na Výroční
členské schůzi. Přítel Oldřich Vondrouš upozornil, zda by nebylo vhodné
odeslat vzorky měli do VÚ v Dole, neboť je to vlastně naše včelařské
zařízení a navíc vyhodnocuje nákazovou situaci v celé České republice. A
z minulého roku víme, že všechno zvládá včas. Výbor proto, že jsou
obavy z komplikací, které způsobují opozdilci rozhodl, že se dá měl
vyšetřit do laboratoří zdejší Veterinární správy.
Dále by neměl nikdo z našich členů opomenout nahlášení
stanoviště svých včelstev do 25. března na Obecní či Městské úřady pro
případ eventuální škody při chemickém ošetřování hmyzomilných kultur.
Dále tam bude upozornění všem, kteří budou mít léčiva na léčení varoázy
z jiných zdrojů, aby toto nahlásili do konce dubna příteli Ing. Poskočilovi.
Jinak si budou muset léčiva odebrat i zap latit je naší ZO.
Současně s termíny schůzi v roce 2000 připomenout, že se
všechny členské schůze, mimo výroční, budou konat vždy ve čtvrtek po
patnáctém v měsíci od 16. 30 hodin, jak to členové odhlasovali na
srpnovém setkání. Výborové schůze se budou konat vždy v pondělí před
členskou schůzí.
Přítel Ing. Šroll dostal za úkol připravit oběžník urychleně tak, aby
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mohl být členům předán v listopadu při vyplácení státního příspěvku a
podpory, aby se ušetřilo na poštovném.
Projednává se kandidátka do výboru ZO

Při jednání o kandidátech do nového výboru bylo konstatováno, že
z dosavadních členů s kandidaturou souhlasí přátelé Ing. Josef Šroll,
Zdeněk Matoušek, Ing. Stanislav Poskočil, Ing. Eva Jarkovská, Ing.
Bohumír Pitthard. Přátelé Ing. Josef Křepela a Oldřich Vondrouš se
zdráhali nadále kandidovat a dost rezolutně kandidovat odmítl přítel
Zdeněk Skalický. S kandidaturou nepřítomných výbor počítá.
Přítel Ing. Stanislav Panuš na této schůzi projevil nespokojenost,
když řekl, že je zklamán slabou činností naší organizace. Aby došlo k
omlazení výboru a ke zlepšení jeho práce byli vytipováni členové, u nichž
jsou předpoklady tyto záměry naplnit. Přítel Panuš dostal úkol, projednat
kandidaturu s přítelem Evženem Báchorem. Přítel Ing. Poskočil s Ing.
Josefem Vlachem a přítel Ing. Křepela s Ing. Martinem Hromádkou a
s přítelem Spálenským do revizní komise. Přítel Čestmír Brzek již
vzhledem k věku a zdravotnímu stavu nemůže práci v revizní komisi
vykonávat. Přítel Oldřich Kimler souhlasí s tím, že bude členem revizní
komise.
Na členské schůzi 11. listopadu 1999 jsou vypláceny dotace na
podporu včelařství a státní příspěvek na zazimování včelstev. Mimo
diskuse o včelaření zde padá výzva, aby se přihlásili ti, kdož by měli
zájem pomoci svojí prací ve výboru, který se bude volit v lednu.
Toto byla poslední událost v roce 1999. V prosinci, jak si členstvo
na VČS odhlasovalo, se již setkání nekonalo.
Brzy vstoupíme do 21. století a třetího tisíciletí
Duševně se připravujeme na vánoční svátky a na změnu data se
zlomem století i tisíciletí. V novinách, v rozhlase a v televizi se připomíná
tato změna i v souvislosti s problémy, které mohou nastat v chodu různých
institucí včetně služeb obyvatelstvu v důsledku nepřipravenosti přechodu
některých počítačových sítí na rok 2000, nebo i s činností některých virů,
které by mohly začít "pracovat" ve výpočetní technice s příchodem
nového data. I sami občané se připravují na bujaré oslavy změny data.
Doufejme, že vše proběhne bez velkých nepříjemností a že se
katastrofické předpovědi různých škarohlídů nevyplní.
Při ohlédnutí se za uplynulým rokem je možno konstatovat, že po
včelařské stránce byl o něco slabší než ten předchozí, ale naříkat nemusel
snad nikdo.
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