ROK 2000
Podstatnou změnou v psaní letopočtu nám nastává nový rok 2000.
Oslavy ukončení roku 1999 byly sice bouřlivé a to zejména v některých
větších městech, obešly se však bez dramatických událostí. I zima je
mírná. V posledních dnech roku starého napadlo několik centimetrů sněhu
a tak Nový rok byl oděn v bílém hávu.
Šestého dne prvního měsíce roku dva tisíce se schází výbor v
restauraci EVROPA ke své první, v tomto roce, ale zároveň ke své
poslední, v tomto složení, schůzi. V průběhu schůze byly rozděleny úkoly
mezi jednotlivé členy tak, aby byl zajištěn průběh 92. Výroční členské
schůze, která se uskuteční 16. ledna 2000. Byly také připraveny návrhy na
členy jednotlivých komisí.
Sestavování kandidátky do výboru

Živá diskuse pak proběhla v souvislosti s přípravou kandidátky na
členy nového výboru. Přítel Ing. Křepela navrhl kandidátku v tomto
složení: Evžen Báchor, Václav Bureš, Josef Havrda, Ing. Eva Jarkovská,
Zdeněk Matoušek, Ing. Stanislav Panuš, Ing. Bohumír Pitthard, Ing.
Stanislav Poskočil, Zdeněk Skalický, Ing. Josef Šroll, Oldřich Vondrouš.
Přítel Zdeněk Skalický kandidaturu odmítl s tím, že pracuje v Okresním
výboru. Byl uznán důvod dosavadního předsedy přítele Oldřicha
Vondrouše, který odmítl další kandidaturu pro pokročilý věk i jeho
připomínka, že původně vzal funkci na dva roky a bylo z toho roků pět.
Přítel Oldřich Vondrouš je ve výboru nejstarší, neboť mu bude za necelé
dva měsíce sedmdesát osm. Výbor konstatoval, že se příteli Josefu
Křepelovi nepodařilo přesvědčit přítele Ing. Martina Hromádka z Úhřetic
čp. 41, aby kandidoval do výboru ZO a přítele Františka Spálenského ze
Zminného čp. 41, aby vzal funkci v revizní komisi. Původní návrh přítele
Ing. Křepely a to, že by výbor měl sestávat jen z 9 členů, byl pozměněn a
to tak, že výbor odsouhlasil dvanáctičlennou kandidátku s tím, že do
výboru nebude zvolen jen ten člen, proti němuž se vysloví více jak 50%
přítomných.
Potom ještě byli navrženi delegáti na Okresní konferenci ČSV,
členové revizní komise a schválen návrh odměn pro funkcionáře ZO.
Nedostatkem byla skutečnost, že nebyl pozván na tuto schůzi
přítel Evžen Báchor, s nímž počítáme na funkci předsedy ZO.
Výbor stanovil odměny funkcionářům a jako návrh toto předloží 92.
Výroční členské schůzi: předseda = 1. 500, - jednatel = 3. 600, -,
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pokladník = 3000, - nákazový referent = 1000, - zapisovatel = 800, - Kč.

92. VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
se koná dne 16. ledna 2000 od 9 hodin v hudebním sále Magistrátu města
Pardubic na Perštýnském náměstí. - VČS řídí přítel Ing. Josef Křepela.
Dle zjištění mandátové komise ze 172 členů se jich zúčastnilo 89,
což činí 51, 74%. Přítomní schválili navržený program, a zvolili příslušné
komise v tomto složení: návrhová: Přátelé Zdeněk Skalický, Jaroslava
Dvořáčková, Pavel Sivák, mandátová: Václav Bureš a Oldřich Kimler,
volební: Oldřich Vondrouš, Čestmír Brzek a Ing. Stanislav Poskočil.
Poslední projev Oldřicha Vondrouše coby předsedy

Ve slavnostním projevu předseda ZO přítel Oldřich Vondrouš
kriticky i s notnou dávkou sebekritiky zhodnotil uplynulé volební období.
Řekl, že po odchodu přítele Aloise Čapka aktivita naší ZO ochabla.
Přestaly se konat zájezdy, plesy, kursy pečení medového pečiva i výstavy.
Na druhé straně ochabl také zájem členů o tyto záležitosti. Litoval, že za
jeho předsednictví byla činnost stále slabší. Vyslovil naději, že omlazený
výbor přinese změnu k lepšímu. V průběhu VČS mnozí s jeho
sebekritikou nesouhlasili a například přítel Seifert v pozdější diskusi
prohlásil, že v porovnání s jinými organizacemi, jako příklad uvedl ZO v
Kutné Hoře, kde mají schůzi jen jednou do roka, byla činnost naší ZO v
daných podmínkách více než dobrá. To potvrdil i zástupce Okresního
výboru přítel Ing. Emanuel Veselý, který se jako host za Okresní výbor
ČSV výroční schůze zúčastnil. Přítel Ing. Stanislav Poskočil příteli
Vondroušovi poděkoval za jeho nemalý přínos i práci, a zejména za
obětavé předávání praktických zkušeností ostatním včelařům.
Jednatel přítel Ing. Josef Šroll ve své zprávě zhodnotil minulý rok
jako rok, který byl příznivý na výnosy ze včelstev. To se projevilo i v tom,
že se stavy včelstev zvýšily. V uplynulém roce jsme uspořádali 4
přednášky, zájemcům jsme zajistili 114 formidolových destiček, zajistili
jsme distribuci léčiv, zorganizovali jsme odběr zimní měli k vyšetření na
varoázu a díky příteli Ing. Panušovi máme zajištěnou místnost pro
schůzování.
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Jak se vyvíjely stavy včelařů a včelstev za uplynulé volební období:

VČELSTEV PRŮMĚRNÝ
NA VČELAŘE
VĚK

ROK

VČELAŘŮ

VČELSTEV

1995

184

2. 538

13, 84

57, 50

1996

174

2. 359

13, 80

59, 00

1997

155

2. 253

14, 05

60, 42

1998

175

2. 413

13, 85

59, 24

1999

172

2. 578

15, 08

60, 04

Věkové složení členů ZO ČSV Pardubice je následující:
21 31 41 51 61 71 81 91
U čtyřech členů se
do až až až až až až až a
20 30 40 50 60 70 80 90 více přesný věk zatím
nepodařilo zjistit
Počet členů 1 10 5 32 30 40 40 8
1
Věk od - do

Přítel Ing. Šroll v závěru řekl, že se mění životní prostředí i my
sami. Ubylo oxidu siřičitého a měděné střechy, které díky němu
zčernaly, se začínají opět zelenat. Vyslovil přání, aby zelenou mělo
včelařství i do budoucna.
Naše finance

O tom jak se vyvíjela naše finanční situace hovořil pokladník přítel
Zdeněk Matoušek. K tomu několik čísel z "Přehledu o hospodaření ZO
ČSV Pardubice od 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999":
PŘÍJEM:
Členské příspěvky
Dotace a příspěvky od ÚV
Příspěvek od Okresního výboru ČSV
Výtěžek z tomboly

930, 441. 307, 24. 000, 1. 298, 3

Za léčivo od členů (Formidol)
Úroky z běžného účtu

1. 488, 1. 009, 57

PŘÍJMY CELKEM
Zůstatek na běžném účtu k 1. 1. 1999
Zůstatek v pokladně k 1. 1. 1999
Spořící účet k 1. 1. 1999
Vrácená půjčka

470. 032, 57
11. 443, 68
54, 80
1. 000, 30. 000, -

CELKEM OBRATY
VYDÁNÍ

512. 531, 05

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

325. 549, 61. 519, 34. 722, 8. 925, 714, 2035, 971, 10
1. 701, 639, 60
3858, 90
1. 966, -

VYDÁNÍ CELKEM

443. 257, 50

Zůstatek k 31. 12. 1999
Zůstatek v pokladně k. 31. 12. 1999
Spořící účet k 31. 12. 1999
CELKEM OBRATY

20. 863, 65
7. 909, 90
40. 500, 512. 531, 05

Sestavil : Zdeněk Matoušek 16. 1. 2000
Podepsáni:
Vondrouš-předseda, Šroll-jednatel, Brzek a Kimler-revizoři účtů
Matoušek-hospodář ZO
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Zpráva o hospodaření

A pro úplnost ještě celá "Zpráva o hospodaření ZO ČSV
Pardubice za období od 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999":
PŘÍJEM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

15% z členských příspěvků od nových členů1
15% z členských příspěvků od ÚV ČSV
Členské příspěvky po 5, - Kč pro ZO na rok 2000
Příspěvky na léčiva od nových členů
Příspěvky na léčiva – podzim 1999
Příspěvek od OV ČSV
Výtěžek z tomboly
Úroky z účtů

PŘÍJEM CELKEM

122, 6. 187, 12. 890, 1. 488, 35. 970, 24. 000, 1. 298, 1. 010, 82. 965, -

VYDÁNÍ:
1. Nájemné ze schůzovních 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
10. Ostatní

756, 8. 925, 714, 2. 036, 1. 701, 34. 722, 3. 859, 971, 540, 1. 966, -

VYDÁNÍ CELKEM

56. 190, -

Rozdíl - zůstatek 82. 965, - - 56. 190, - = +26. 775, Sestavil: Zdeněk Matoušek, 16. 1. 2000
Podepsáni:
Brzek
Vondrouš

Šroll

předseda ZO jednatel ZO

Kimler

Matoušek

rev. účtů ZO

pokladník ZO
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ZPRÁVA HOSPODÁŘE
Od minulé Výroční členské schůze se na stavu inventáře a materiálu ZO
ČSV Pardubice nic nezměnilo a jeho stav je následující:
Základní organizace ČSV Pardubice má ku dni 31. 12. 1999 ve vlastnictví
následující předměty:
množství

popis

držitel

-------------------------------------------------------------------------------------1 ks

psací stroj zn. ZETA

př. Josef Havrda

1 ks

aerosolový přístroj

př. Jan Lopata

1 ks

aerosolový přístroj

př. Ing. Josef Vlach

INVENTÁŘ VČELAŘSKÉHO KROUŽKU:
2 ks

úl Moravský univerzál

1 ks

opalovací lampa

2 ks

klobouk se závojem

5 ks

mateří mřížka

10 ks

klícka na matky

1 ks

plexisklo

2 ks

víčko úlové

1 ks

stěrka

11 ks

zátka na matky

1 ks

vařič propan-butan

2 ks

bomba na propan-butan

5 ks

mateří mřížka

1 ks

závoj ke klobouku

1 ks

medomet + síto na med

8 ks

punčoška na lampu

Oldřich Vondrouš
předseda

Ing. Josef Šroll
jednatel

u př. Václava Bureše

Josef Havrda
hospodář
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Nákazová situace

V roce 1999 jsme byli ušetřeni problému s morem včelího plodu.
Na území naší ZO se nevyskytlo žádné jeho ohnisko. To konstatoval ve
své zprávě nákazový referent přítel Ing. Stanislav Poskočil. Ten také
uvedl, že nás však stále zaměstnává varoáza, a to už plných 18 let. Díky
soustavnému a organizovanému léčení vykazuje napadení včelstev stále
stejnou a poměrně nízkou intenzitu. Kritizoval však některé obvody, z
nichž mu doposud nedošly protokoly o ošetření včelstev na podzim
loňského roku. Z toho důvodu nemá přehled o tom, jak tam léčení
proběhlo, či zda tam bylo provedeno. To se týkalo obcí Němčice, Lhota
Úhřetická, Dubany, Bohumileč a Habřinka. Opětně také apeloval na
všechny členy v tom směru, aby vzorky zimní měli dávali vyšetřit
prostřednictvím důvěrníků, aby vyšetření proběhlo protokolárně. V závěru
poděkoval příteli Klejchovi za práci, kterou s přejímáním a předáváním
vzorků má.
Dále přečetl seznam úseků a důvěrníků, tak jak by měli fungovat v
roce 2000.
Revizní komise provedla 13. 1. 2000 u pokladníka přítele
Matouška kontrolu, při níž bylo zjištěno, že u všech položek v období od
1. 1. 199 do 31. 12. 1999 je shoda a že příjmy a výdaje jsou pečlivě
uspořádány. Př. Brzek, který tuto informaci podal, navrhl udělit příteli
Matouškovi absolutorium.
Zástupce Okresního výboru ČSV přítel Ing. Emanuel Veselý
připomněl, že úkolem Okresního výboru je reprezentovat včelaře při
jednání na okresní úrovni a pro celý okres objednávat a distribuovat léčiva
do všech Základních organizací. Letos Okresní výbor opět zažádal o
finanční příspěvek pro Základní organizace. Řekl, že k činnosti naší ZO
nemá žádných kritických připomínek a že by tato mohla sloužit za vzor
ostatním. Pro zajímavost uvedl, kolik bylo evidováno včelařů a včelstev v
letech 1997 až 1999 v celém pardubickém okresu:
Včelařů a včelstev v pardubickém okresu v letech 1997 až 1999

včelařů

včelstev

1997

518

5. 680

1998

499

5. 557

1999

523

6. 257

rok
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Zvolen nový výbor ZO

Po přestávce během níž bylo podáváno občerstvení (párek a káva)
a kdy byly vydány ceny z tomboly, členové volební komise provedli volbu
členů výboru, členů revizní komise a delegátů na Okresní konferenci
ČSV. Volilo se tajným způsobem. Nový výbor byl zvolen v tomto složení:
Evžen Báchor, Václav Bureš, Josef Havrda, Ing. Eva Jarkovská, Ing.
Josef Křepela, Zdeněk Matoušek, Ing. Stanislav Panuš, Ing. Bohumír
Pitthard, Ing. Stanislav Poskočil, Ing. Josef Šroll, Ing. Josef Vlach,
Miroslav Teplý. Do kontrolní a revizní komise pak Oldřich Kimler,
Zdeněk Skalický a Ing. Martin Hromádko. Na Okresní konferenci ČSV
nás budou zastupovat tito delegáti: Evžen Báchor, Ing. Stanislav Panuš,
Ing. Josef Křepela, Oldřich Vondrouš a Ing. Stanislav Poskočil.
Aklamací byli jednomyslně zvoleni navržení kandidáti do
Okresního výboru ČSV a to: Václav Bureš, Ing. Josef Křepela, Zdeněk
Skalický, Ing. Josef Šroll a Ing. Josef Vlach.
VČS rovněž schválila návrh na odměny jednotlivým
funkcionářům ZO: předseda 1. 500, -Kč, jednatel 3. 500, -Kč, pokladník 3.
000, - Kč, nákazový 1. 000, - Kč, zapisovatel 1. 000, - Kč.
Diskuse se vedla o tom, jak ke včelaření přitáhnout zájemce z řad
mládeže. Přítel Milan Klapka z Bohdanče navrhl, aby organizace zřídila
stanoviště s 20 úly a aby starostí o toto stanoviště pověřila jednoho člena,
kterého by dobře honorovala. Tam by se mohlo konat seznamování
mládeže a i jiných zájemců se včelařením. Přítel Václav Bureš z Pardubic
vidí účinnější způsob získávání zájmu mládeže a to v pořádání přednášek
ve školách, které by mohly být doplněny filmem. Tímto způsobem
vzbuzený zájem o včelaření by se promítl v tom, že děti, které budou mít
zájem, přijdou samy. Přítel Ing. Křepela tyto návrhy vyhodnotil jako
námět pro práci nového výboru.
Část diskuse se pak vedla na téma částky, která byla naší ZO
udělena jako podpora na léčení včelstev a to zejména o tom, jak zajistit
aby se tato částka (24. 000, -Kč) použila výhradně na zakoupení léčiv.
V závěru schůze bylo všemi přítomnými schváleno usnesení
následujícího znění:
1.

Výroční členská schůze schvaluje:

a)
b)
c)

přednesené zprávy o činnosti výboru a celé ZO za rok 1999
zprávu pokladníka
zprávu hospodáře a knihovníka
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d)
e)
f)
g)

revizní zprávu
zprávu revizní a mandátové komise
z každého včelstva zaplatit ve prospěch ZO částku 5, -Kč v roce
2000, jako účelový příspěvek
výsledky voleb

Výroční členská schůze ukládá:
v souvislosti s bojem za zdravotní stav včelstev vyhledávat a
likvidovat divoce žijící včelstva a zalétlé roje a 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 2000 8 členských schůzí a 4 přednášky
g)
výboru projednat další způsoby léčení mimo Taktiku
h)
při kočování včelstev organizovaném samotnými včelaři
nevybírat žádný poplatek, jinak vybírat 3, -Kč/včelstvo
i)
obnovit důvěrnický stav - oznámit písemně
j)
obnovit práci s mládeží

2.
a)

Potom přítel Ing. Křepela přečetl úryvek z článku, který byl otištěn
v časopisu Včelař před více jak 100 lety a v němž jeho autor Václav Fiala
z Hořic uváděl "Co činiti třeba tomu, kdo opravdu dobrým včelařem býti
chce". Myšlenky z článku jsou aktuální stejně tak dnes jako byly před sto
lety.
Na samý závěr vyslovil přítel Ing. Křepela poděkování všem, kdož
přiložili ruku k dílu, zejména pak příteli Oldřichu Vondroušovi ze
Stéblové a naše výroční setkání ukončil.
Rozdělení funkcí volbou, přítel Ing. Josef Šroll ukončil patnáctileté
jednatelství

Po skončení 92. VČS se schází nově zvolený výbor na své první
schůzce, která má jediný bod programu a to volbu funkcionářů. O návrhu
přítele Václava Bureše aby pro příště pracoval výbor v tomto složení:
předseda: přítel Evžen Báchor, jednatel: přítel Ing. Stanislav Panuš,
místopředseda: přítel Ing. Josef Křepela a pokladník: přítel Zdeněk
Matoušek, nechal předseda volební komise Oldřich Vondrouš hlasovat.
Všemi přítomnými byl návrh přítele Bureše schválen. Ostatní funkce
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zůstanou beze změny. Dále byl za předsedu kontrolní a revizní komise
zvolen přítel Oldřich Kimler.
Přítel Ing. Panuš připomněl nedávné rozhodnutí výboru a to, že se
napříště budou výborové schůze konat vždy v pondělí před členskou
schůzí a to automaticky bez písemných pozvánek, toto jednání skončilo.
Nyní si lze jen přát, aby omlazený výbor zpestřil naši spolkovou
činnost tak, aby naše ZO vyvíjela větší aktivitu ve směru k široké
veřejnosti a zejména pak k mladší generaci a aby kronikář mohl
zaznamenávat i jinou než schůzovou činnost. Doufejme, že tomu tak v
nastávajícím roce doopravdy bude.
Charakteristika členů výboru ZO,

V pondělí 14. února 2000 se schází výbor poprvé s omlazeným
vedením, to je s novým předsedou a jednatelem.
Novému předsedovi příteli Evženu Báchorovi je 49 let, narodil se
18. 3. 1951. Bydlí v Pardubicích v ul. K Olšině čp. 93, je to ulice na
rozhraní čtvrtí Polabiny a Trnová. Pracuje v redakci "Pardubických novin"
a jako takový nechybí se svým fotoaparátem snad u žádné z
významnějších událostí na Pardubicku. Má 22 včelstev a je členem ČSV
od 19. 10. 1997.
Jednatel přítel Ing. Stanislav Panuš je o tři roky mladší, narodil se
7. 8. 1954 a bydlí v Pardubicích, ul. Jindřišská čp. 2039. Je zástupcem
přednosty a vedoucím kanceláře přednosty Okresního Úřadu Pardubice.
Má 18 včelstev, členem ČSV je od 17. 11. 1991. Staronovými členy
výboru jsou následující přátelé.
Pokladníkem zůstává přítel Zdeněk Matoušek, narozen 24. února
1925, bytem Pardubice - Polabiny ul. Sedláčkova 447. V současné době
již řadu let užívá důchodu. Do svých 64 let pracoval jako kalkulant v
ČKD Pardubice (Českomoravská Kolben Daněk). Včelaří od roku 1977
a nyní chová 20 včelstev.
Místopředseda přítel Ing. Josef Křepela se narodil 26. 8. 1935,
bydlí v Pardubicích ul. Věry Junkové 1476. Je také v důchodu, když
dříve pracoval jako stavební technik v Pozemních stavbách Pardubice.
Včelaří od roku 1968. Chová 15 včelstev.
Nákazový referent přítel Ing. Stanislav Poskočil se narodil 17. 1.
1947, bydlí v Chotěnicích. Pracuje jako vedoucí projektant ve
Východočeské energetice v Pardubicích. Včelaří od roku 1980 a dnes
chová 10 včelstev.
Funkci kulturního referenta zastává přítelkyně Ing. Eva
Jarkovská, nar. 3. 11. 1940, bydlí v Pardubicích-Polabinách, ul.
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Prodloužená 263. Včelaří od roku 1992 a v současné době chová 4
včelstva. Mimo funkce kulturního referenta se uvolila zapsat průběh
schůzí, v době kdy nebude přítomen zapisovatel.
Racionalizačním referentem je přítel Ing. Josef Vlach, narozený
22. 12. 1942, bytem Pardubice Polabiny, ul. Gagarinova čp. 383. Pracuje
jako projektant ve VČE (Východočeská energetika). Včelaří od roku
1985 a dnes chová 23 včelstev na dvou stanovištích a to v Lukovně a v
Krkonoších.
Zapisovatelem a zároveň kronikářem je Josef Havrda, nar. 10. 11.
1936, bytem Pardubice Polabiny ul. Nová 210. Včelaří od roku 1946 a v
současné době chová 11 včelstev.
Členy výboru jsou následující přátelé.
Přítel Václav Bureš, nar. 20. 8. 1943, bytem Pardubice 3, ul. V
Zahrádkách 525, který pracoval v TESLE jako vedoucí truhlárny a nyní
má tuto truhlárnu ve vlastní režii. Včelaří od roku 1978. a nyní chová 22
včelstev.
Přítel Ing. Bohumír Pitthard, narozený 20. 9. 1936, bytem
Opatovice n. Labem čp. 119. Včelaří od roku 1965 a nyní chová 6
včelstev.
Přítel Ing. Josef Šroll, narozený 10. 4. 1948, bytem Pardubice Na
Drážce 156, včelaří od roku 1960, včelstva má v Malých Svatoňovicích a
v Novém Městě nad Metují. V této době jich chová 16. Do 92. VČS
vykonával funkci jednatele ZO a to po dobu plných 15 let.
Přítel Miroslav Teplý, narozený 12. 10. 1957 bydlí v Pardubicích,
ul. Palackého čp. 2408. Včelaří od roku . . a nyní chová 22 včelstev.
Předseda revizní komise přítel Oldřich Kimler, narozený 22. 3.
1938, bytem Pardubice Polabiny, ul. Brožíkova 432. Členem ČSV je od
21. 4. 1988 a v současné době chová 7 včelstev. Členy revizní komise jsou
přítel Ing. Martin Hromádko, narozený 25. 7. 1974, bytem
Úhřetice čp. 41, kterého se přece jenom podařilo přesvědčit. Včelaří od
roku 1988 a nyní chová 8 včelstev a
přítel Zdeněk Skalický, nar. 19. 5. 1930, který bydlí ve Stéblové
čp. 49. Přítel Skalický včelaří od roku 1959 a nyní chová 35 včelstev.
Dlouhá léta pracoval v různých funkcích a to jak v Základní organizaci,
tak i v Okresním výboru ČSV a i nyní do OV ČSV kandiduje.
Jak využít naši klubovnu

Jednání této výborové schůze pokračovalo a zabývalo se
upřesněním návrhu činnosti, který přednesl přítel Evžen Báchor a který s
tímto návrhem vystoupí na členské schůzi. Velká pozornost byla věnována
tomu, jak nejlépe využít získanou klubovnu ve Spolkovém domě a to tak,
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aby tato co nejlépe sloužila nejen našim členům, ale i případným
zájemcům o včelaření. Bylo dohodnuto, že se v ní vyvěsí panely
s informacemi, s nimiž se budou moci členové i širší veřejnost seznámit.
Současně byly jako návštěvní dny stanoveny středy a to od 14 do 18
hodin. O středách se tam budou střídat členové výboru i další
dobrovolníci, kteří budou osobně podávat informace. Přítel Ing. Josef
Křepela dostal za úkol starat se o záležitosti spojené s provozem
klubovny.
Neméně pozornosti bylo také věnováno tomu, jak získat pro
včelaření mladé lidi.
Dobře tuto otázku pojal přítel Ing. Bohumil Pitthard, který ve svém
bydlišti v Opatovicích n. Labem k sobě na jaře loňského roku pozval děti
ze základní školy a ukázal jim, jak včelaří. Napoprvé přišlo dětí hodně.
Postupně však jich však ubývalo a nějakou dobu chodily jen tři. I ty
nakonec přestaly docházet také. Přesto přítel Pitthard vidí takovouto
činnost jako prospěšnou a to zejména na venkově. Co k tomu dodat, než
jen to, že si zaslouží pochvalu.
Probírána byla i otázka důvěrnické sítě. Většina důvěrníků své
povinnosti plní dobře, někteří s tím mají i výlohy, které bychom jim měli
kompenzovat. Stále se však je několik lokalit, kde to skřípe,
Postupně se také budeme muset zamýšlet, jak důstojně oslavit
devadesáté páté výročí založení naší organizace, které bude v roce 2002.
V tom roce bychom měli uspořádat včelařskou výstavu a získat tak
zkušenosti abychom byli schopni při stém výročí pak uspořádat výstavu
celostátní.
Výbor nakonec schválil přítelem Báchorem připravený plán
činnosti na rok 2000, který bude přednesen na nastávající členská schůzi.
Plán činnosti na rok 2000

17. února 2000 se schází členstvo a to v kavárně EVROPA ve
Spolkovém domě na Perštýnském náměstí. Schůzi zahajuje a řídí již nový
předseda přítel Evžen Báchor. Den před touto schůzí je v místních
Pardubických novinách tato schůze avizována s tím, že se jí mohou
zúčastnit i zájemci z řad veřejnosti. Po zahájení a přivítání hostů a to
přítele Ing. Krejčíka ze ZO Horní Jelení a přítele Ing. Emanuela Veselého
ze ZO Rohovládová Bělá je přítelem Ing. Křepelou představen výbor jeho jednotliví funkcionáři. Přítel Evžen Báchor potom poděkoval
odstupujícímu předsedovi příteli Oldřichu Vondroušovi za jeho práci a
předal mu jako věcný dar knihu. Potom přečetl "Plán činnosti ZO ČSV
Pardubice na rok 2000".
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Plán činnosti na rok 2000

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pro úplnost jeho celé znění:
Schůzová činnost podle původního rozpisu - sedmkrát
Odborné přednášky - nejméně tři v roce.
Příprava oslav 95. výročí založení Základní organizace
Včelařský zájezd na Moravu - srpen 2000
Klubová soutěž o nejlepší med.
Na schůze ZO zvát zástupce magistrátu.
Zprovoznění včelařské klubovny pro členy i širokou veřejnost.
Zahájení spolupráce s jinými ZO - vzájemné návštěvy na
schůzích.
Propagace včelaření na veřejnosti - školení, besedy, pravidelná
činnost klubu, práce s mládeží.
Pravidelné zveřejňování životních jubileí našich členů v
časopisu Včelařství.
Odstartování burzy nápadů.

Je to jistě dosti náročných úkolů, které jsme si vytýčili. Když však
přiloží ruku k dílu více členů, nebudou to snad úkoly nesplnitelné.
Přítel Evžen Báchor přislíbil, že navštíví postupně všechny členy
na jejich stanovištích a zajímavé poznatky z těchto návštěv bude
publikovat.
Výsledky vyšetření zimní měli

Přítel Vlach za nemocného přítele Poskočila seznámil přítomné s
tím, jak dopadlo vyšetření zimních vzorků měli. Bylo vyšetřeno 171
směsných vzorků od 158 členů. Znamená to, že vzorky protokolárně
odevzdalo jen 92, 4% členů. Vyzval všechny, kdož vzorky odevzdali
individuálně, aby mu výsledek vyšetření sdělili. Z odevzdaných vzorků
jich bylo 81 pozitivních na roztoče Varroa Jacobsoni, což činí 47, 4%.
Potom ještě přečetl jména těch, u nichž byl spad roztočů vyšší než tři na
jedno včelstvo.
Přítel Průša opět u nás, reinvaze varoázy, mor, otravy

Přítel Průša z Havlíčkova Brodu u nás nepřednáší poprvé. Za své
vystoupení, které věnoval současným problémům ve včelařství, sklidil
potlesk přítomných. Hovořil zejména o nákazách a otravách včel. Za
zmínku stojí to, že byly zaznamenány případy tzv. "reinvaze" roztočů VJ.
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Když totiž včelstvo objeví varoázou zdecimované včelstvo a to i ve
vzdálenosti přes 10 km od vlastního stanoviště, začnou včely masivně
loupit zásoby takovéhoto včelstva a současně s nimi si do vlastního úlu
nanosí i tisíce roztočů VJ za jediný den. Chovatel se pak diví, jak silně má
některá včelstva tímto parazitem zamořena, přestože jsou jeho včely řádně
léčeny. Doporučil také provést v létě kontrolu úrovně zamoření varoázou a
to tak, že se v červnu vloží do několika včelstev na stanovišti podložky,
které se přikryjí síty, aby včely nemohly spad vynášet z úlu. Po 24
hodinách se podložky vyjmou, a když je napočítáno 5 i více roztočů, tak je
nutno včely přeléčit kyselinou mravenčí.
K moru včelího plodu, jehož ohnisek stále přibývá, řekl, že
poctivý přístup včelařů, kteří nechají každý podezřelý plod vyšetřit a podle
výsledků učiněná opatření jsou zatím jen jedinou cestou, jak zabránit aby
touto nebezpečnou nákazou neonemocněla další a další včelstva. Podle
jeho informací se připravuje změna v metodice, která by spočívala v tom,
že při napadení morem do 50% včelstev by se likvidovala jen nakažená
včelstva (doposud se likviduje ohněm celé stanoviště) a ostatním by byla
věnována zvýšená pozornost. Teprve při napadení více jak poloviny
včelstev by se likvidovalo stanoviště celé. Zatím se o této věci jenom
jedná.
V posledních letech dochází k otravám včel. Ty jsou způsobeny
často neodborným používáním chemických prostředků na ochranu rostlin.
Tak například přípravek REGENT má vysokou účinnost po 21 dnů,
zatímco většina jiných jen řádově několik hodin. Když se zmíněný
přípravek navíc použije v silnější koncentraci, a nebo spolu s jinými
látkami, je o katastrofu postaráno.
V závěru řekl, že v České republice je průměrný výnos ze včelstva
12 kg medu a že v ZO Havlíčkův Brod uvažují o pozvání manželů
Singerových z Rakouska k nim na přednášku o jejich zkušenostech s
chovem včel.
Protože se schůze, jak již bylo zmíněno, konala v restauraci
EVROPA a to za přítomnosti i dalších hostů, kteří však o včelaření
nejevili žádný zájem, učinil přítel Ing. Panuš nakonec dotaz, zda tato
místnost a forma schůzování členům vyhovuje. Připomínek ze strany
členů žádných nebylo.
11. března zahrozila velká voda

V sobotu 11. března 2000 kolem sedmé hodiny ranní kulminuje
povodňová vlna, když v právě uplynulém týdnu nastalo v důsledku
náhlého oteplení prudké tání sněhu zejména v Krkonoších a v Orlických
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horách, které bylo doprovázeno velice vydatnými dešťovými srážkami. Z
výše položených míst docházely znepokojivé zprávy o tom, co voda tropí
v Hostinném, Dvoře Králové, v Jaroměři i v blízkých Němčicích. Proto se
i v našem městě se konaly přípravy směřující na omezení škod, které by
mohla valící se voda napáchat. Kalná voda valící se korytem Labe se však
zachovala ukázněně a ze břehů se zde nevylila. Škody však v zápětí
natropila na svém dalším toku a to v Čelákovicích, Brandýse n. Labem a
na dalších níže položených místech. Zde v Pardubicích o několik
centimetrů nedosáhla na maximum z roku 1997 a stala se jen málo častou
podívanou pro mnoho občanů města.
13. března 2000 na schůzi výboru, která se konala v kavárně
Evropa za přítomnosti přátel: Evžena Báchora, Ing. Stanislava Poskočila,
Ing. Josef Šrolla, Ing. Josefa Vlacha, Ing. Evy Jarkovské, Zdeňka
Matouška, Oldřicha Kimlera a Josefa Havrdy se opět jednalo o využívání
nedávno získané klubovny ve Spolkovém domě. Přítel Ing. Josef Křepela
vyhotoví rozpis služeb, které budeme držet každou středu od 16. 00 do 18.
00 hodin. Služby budou držet členové výboru ZO. Dále výbor jedná o
návrhu přítele Báchora uspořádat zájezd se včelařskou tematikou na
Moravu i o jeho pochybnostech v tom směru, zda dochází k vyšetření
zimní měli u všech včelařů. U řady členů nemáme jistotu, zda dali vzorky
ze svých stanovišť vyšetřit, a výbor dochází k závěru, že budeme muset
řešit tyto případy důsledněji. Také záměr založit včelařský kroužek, nebo
alespoň uspořádat jednu či dvě přednášky v Dětském domě Alfa v
Polabinách byl předmětem jednání. Úkolem byl pověřen přítel Zdeněk
Matoušek. Ten se jej ujal s tím, že má již v tomto směru zkušenosti.
Přítelkyně Ing. Eva Jarkovská zájezd do Jabloňan předběžně
projedná a na členské schůzi zjistí, jaký bude zájem.
Přítel Ing. Josef Šroll také sdělil, že založil na internetu webovou
stránku s následující adresou: www. focus-asia/zocsvpce. Uvidíme, jak
bude tato využívána. . .
Na závěr byl připraven program členské schůze, která se bude
konat za tři dny.
V Pardubicích ubývá obyvatel

V Pardubicích ubývá obyvatel. To je noticka v "Radničním
zpravodaji" č. 2 z března 2000. V ní se konstatuje, že přes přemnožování
se druhu homo sapiens na planetě Zemi, většina evropských zemí
zaznamenává úbytek obyvatelstva. Výjimku netvoří ani Česká republika,
ani naše město. S malým výkyvem na počátku devadesátých let ubývá
počet obyvatel nepřetržitě od roku 1986. V onom roce dosáhly Pardubice
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rekordního počtu a to 96 523 obyvatel. Od té doby co do lidnatosti
zaznamenávají klesající tendenci, která se na konci loňského roku 1999
zastavila na 91 752 obyvatelích. V deseti předešlých letech byl stav (vždy
k 31. 12. daného roku)následující: 1989 - 94 469, 1990 - 94 320, 1991 - 94
495, 1992 - 94 665, 1993 - 94 535, 1994 - 93 719, 1995 - 93 403, 1996 92 934, 1997 - 92 731, 1998 - 92 229.
Ve čtvrtek 16. března 2000 se v 16. 30 hodin v kavárně EVROPA
ve Spolkovém domě na Perštýnském náměstí schází členstvo v hojném
počtu. Hostem je předseda ZO ČSV Holice, která má 115 členů a ti
chovají 1400 včelstev, přítel Bedřich Centner, který nám v krátkém
projevu poděkoval za pozvání. Nabídl pomoc při organizování zájezdů, s
nimiž mají sami dosti zkušeností. Vyslovil také přesvědčení, že by naše
vzájemné kontakty měly pokračovat ku prospěchu obou základních
organizací.
Naši členové jsou seznámeni s jednáním výboru ZO, zejména s
nutností přeléčení na těch stanovištích, kde byli více jek tři roztoči na
včelstvo. Dále pak s nutností zjistit zda 17 našich členů splnilo povinnost a
zda tito dali vyšetřit zimní měl na přítomnost varoázy. Přítel Ing. Křepela
pak oznámil, že naše kancelář - klubovna již funguje ve druhém poschodí
Spolkového domu a že tam každou středu od 16. 00 do 18. 00 hodin drží
službu jeden člen výboru.
Jak to dělá včelař, který má 325 včelstev při zaměstnání

Hlavním bodem programu bylo vystoupení našeho člena přítele
Petra Šedivého, který obhospodařuje 325 včelstev v 11 kočovných vozech.
Tuto činnost vykonává v době svého volna, neboť vyučuje na Střední
škole potravinářské technologie v Pardubicích. Seznámil nás v kostce s
technologií, kterou při chovu včel používá. Ta musí být zákonitě zcela
odlišná od způsobu ošetřování včelstev drobnými včelaři. Proto jen
heslovitě několik postřehů z jeho přednášky: Přes zimu má všechny vozy
na jednom stanovišti, nechat je v terénu by bylo rizikové vzhledem k
"práci" různých nenechavců. Obvykle v březnu je rozváží na předem
dohodnutá stanoviště. Hlavním důvodem pro tak časné rozvážení
kočovných vozů je dopřát včelám možnost, aby si zajistily dostatek pylu,
což by při jejich velké koncentraci na jednom místě nebylo možné.
Zemědělci jej sami žádají o přisunutí včelstev ke kulturám. Jarní prohlídky
nekoná, včelstva hodnotí jen podle jejich letu a na základě toho také dělá
potřebná opatření.
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Aby zabránil přílišnému rojení, sám roje po polích a lesích nehoní ale
snaží se o to, aby v co největším počtu včelstev měl mladé matky. Toho
dociluje tvorbou oddělků a to přímo oddělováním nástavků a tak aby tuto
výměnu ukončil do 10. července. Snaží se o co největší obměnu včelího
díla. Mateří mřížku používá jen tehdy, když vyhledává matku. Počet
matečníků nekontroluje, proto se někdy stane, že včely přebytečné
nevykoušou a že se vyrojí. Hovořil také o ceně medu. Tuto silně dolů
stlačují hypermarkety. On sám prodává med za 65, -Kč/1 kg. Po odečtu
ceny obalu a etikety to je 55, -Kč / 1 kg. Na dotaz, kolik mu zabere
ošetřování jednoho včelstva za rok, odpovídá přítel Šedivý, že neví. Řekl,
že od dubna do podletí kromě čtrnáctidenní dovolené s rodinou, věnuje
včelám všechen volný čas. Na otázku jak odebírá pyl, pak tato odpověď:
"já pyl nepotřebuji, potřebují ho včely, takže ho neodebírám".
Toto byl stručný přehled o tom jakým způsobem je možno chovat
325 včelstev při zaměstnání. . .
Soutěž o nejlepší med, zájezd na Moravu, asistence při sbírání
zalétlých rojů a práce s mládeží

Soutěž o nejlepší med, zájezd na Moravu, asistence při sbírání
zalétlých rojů a práce s mládeží to byly hlavní body jednání výboru, který
se sešel 17. 4. 2000 v kavárně EVROPA. Přítomni byli přátelé: Evžen
Báchor, Ing. Josef Křepela, Ing. Eva Jarkovská, Ing. Josef Šroll, Oldřich
Kimler, Ing. Josef Vlach, Ing. Stanislav Poskočil, Zdeněk Matoušek, Ing.
Bohumil Pitthard, Josef Havrda. Omluven: přátel Ing. Stanislav Panuš.
V diskusi o soutěži o nejlepší med padl návrh, aby každý soutěžní med
měl atest, ten však neprošel, protože by se tím podstatně omezila účast
soutěžících. Atest stojí 200, - Kč a málokterý drobný včelař, kterých je
nejvíce si dává med do Veterinárního zařízení vyšetřit.
Složení Okresního výboru ČSV Pardubice

Mimo toho výbor vyslechl přítele Bureše, který podal informaci o
průběhu Okresní konference ČSV, kterou provázely organizační zmatky.
Okresní výbor až na jednu výjimku zůstává ve stejném složení a to
předsedou je přítel Mgr. Josef Kohoutek, Helichova 16 ZO Přelouč, kde je
jednatelem; místopředsedou je přítel Josef Píša Školní 163 Rybitví ze ZO
Holice; jednatelem přítel Ing. Emanuel Veselý z Kasalic 40 ze ZO
Rohovládová Bělá, pokladníkem přítel Zdeněk Skalický ze Stéblové 49 ze
ZO Pardubice. Přítele Hujera ve funkci nákazového referenta ze ZO
Přelouč vystřídal náš člen přítel Ing. Josef Vlach z Pardubic, Gagarinova
383; revizní komise OV: přítel Ing. Josef Šroll z Pardubic, Sokolovská
2731, ze ZO Pardubice, přítel Vladimír Lohnický z Holic, ul. Kpt. Jaroše
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994 ze ZO Holice a přítel Jan Kollár z Chvaletic – Telčice 26, ze ZO
Přelouč.
Možná že budeme mít (konečně) jeden včelařský kroužek

V závěru jednání výboru oznámil přítel Zdeněk Matoušek, že
navázal kontakt Domem dětí ALFA, což je zařízení pro využití volného
času dětí a že se rýsuje možnost tam zřídit včelařský kroužek. Bude
potřebovat úly a místo, kam je dát, chtěl by, aby se včelstva začala
v kroužku ošetřovat nakrmením a zazimováním, to znamená na začátku
včelařského roku. Byla mu přislíbena finanční pomoc do doby, než by
přišel příspěvek na kroužek z pražského ústředí.
Zájezd se uskuteční, soutěž o nejlepší med též

Na členské schůzi dne 20. dubna 2000 dostávají některé body
našeho plánu na letošní rok konkrétní podobu. Je to jednak oznámení
přítele předsedy Báchora, že je dojednaný termín zájezdu na Moravu a to
na den 15. července 2000. Pojede se do Jabloňan, kde pracovníci tamní
šlechtitelské stanice předvedou chov matek od A do Z. Účastnici si odtud
mohou přivézt matky. Pokud zbude nějaký čas je možno navštívit i
Macochu. Cena zájezdu je 200, - Kč za osobu a již od této schůze jsou
přijímány závazné přihlášky. Dále se upřesnily podmínky soutěže o
nejlepší med Pardubicka. Soutěž se uskuteční v rámci Městského
festivalu, který proběhne v měsíci říjnu. Protože se bude jednat o první
takovouto soutěž v Pardubicích, schází se výbor mimořádně ještě 26.
dubna 2000 a zde si ujasňuje, co vše bude třeba udělat, abychom tento
úkol splnili zdárně.
Přítel Evžen Báchor jednal se starostou městské čtvrti Polabiny a
ten mu přislíbil, že by nám poskytl pozemek k vybudování včelařského
stanoviště, které by bylo možno využívat k seznamování mladých zájemců
o včelaření s praktickým chovem včel. K tomu by však bylo potřeba dvou
či tří dobrovolníků, kteří by se takovéto práce s dětmi ujali. Někoho pro
tuto věc získat bude asi největší problém.
První přednáška s ukázkou živých včel v Domě dětí ALFA

Dobrovolníci, kteří byli v tomto směru ochotni přiložit ruku k dílu,
se našli a to hned dva. Přítel Zdeněk Matoušek a pisatel těchto řádků.
Prvně jmenovaný dojednal v Domě dětí ALFA v Polabinách ukázku
živých včel a včelařských pomůcek. a ta se uskutečnila dne 9. května
2000. Od 15. do 17. hodiny tam děti obdivovaly živé včely na třech
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rámcích ve skleněném úlku, který pro tento účel ochotně zapůjčil přítel
František Klejch z Pardubic. Téměř stejně velkou pozornost věnovaly
včelímu dílu i několika včelařským pomůckám. Vše doprovázel zasvěcený
výklad přítele Zdeňka Matouška. Na včely se přišla podívat i většina
dospělých pracovníků Dětského domu ALFA. Oba včelaři v průběhu
tohoto setkání rádi odpovídali na četné otázky malých zvědavců.
Další přednáška ve škole v Mikulovicích

Dne 7. června 2000 se obdobná akce uskutečnila v Základní škole v
Mikulovicích. I zde vzbudily živé včely za sklem velkou pozornost jak
mezi dětmi, tak i mezi pedagogy této školy. Vedení této školy vyhradilo
pro ukázku čas od 10 hodin do oběda a tak mohlo včelky shlédnout
několik tříd. I zde se děti mimo včel živě zajímaly i o včelí plásty a
včelařské pomůcky o nichž se jim dostalo poutavého výkladu od přítele
Zdeňka Matouška.
Dne 8. června 2000 vychází v Pardubických novinách článek s
fotografií z besedy v Mikulovické škole.

Mimo těchto dvou besed s ukázkami se nyní všichni věnujeme
vrcholící včelařské sezóně, k jejímuž zhodnocení se dostaneme asi až v
závěru roku.
Zdařilý zájezd do Jabloňan

ZÁJEZD do šlechtitelské stanice Jabloňany 15. července 2000
byl podle těch, kteří se jej zúčastnili velmi zdařilý. Na zájezdu bylo téměř
40 členů naší ZO a 4 členové ze ZO Přelouč. Chov matek od zakladení
vajíčka až po přidání oplozené matky do včelstva byl stěžejním cílem
zájezdu. Čtyřhodinová ukázka profesionálů s následným přídavkem
ukázky zdobení medových perníků byla přítomnými vysoce hodnocena.
Druhou částí programu byla návštěva nedalekého zámku Lysice
pro jeho zajímavou architekturu, barokní včelín a hlavně pak pro nádheru
jeho přilehlých zahrad. Zastávka v malé keramické dílně v Kunštátě byla
pak zajímavou tečkou za celou akcí.
Na zájezdu byl pořizován videozáznam, který bude po jeho
zpracování promítnut na některé z našich příštích schůzí a případní
zájemci si jej budou moci za přijatelnou cenu zakoupit.
Zájezd stál každého účastníka 200, -Kč.
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O prázdninách byly problémy se včelami

Na schůzi členů výboru dne 14. srpna 2000 referoval předseda
přítel Evžen Báchor o vyřešení dvou stížností, které byly podány na naše
dva členy. Někteří lidé z Ohrazenic si stěžovali na Obvodním úřadě v
Rosicích n. L. na včely přítele Miroslava Kadlečka. Věc byla vyřešena tak,
že přítel Kadleček u jednoho včelstva vyměnil matku, včelstvo se
uklidnilo a byl pokoj. Druhý problém a to ve Starých Čívicích u přítele
Josefa Piskače byl též vyřešen a to pouhým zvýšením plotu mezi sousedy.
Protože je k tomuto dni znám i přesný termín konání Dne medu,
ten se bude konat 8. října 2000 od 08. 00 do 16. 00 hodin v kavárně
Evropa ve Spolkovém domě, dojednávají se podmínky soutěže o nejlepší
med i ostatní záležitosti spojené s naší veřejnou prezentací . Jsou již
rozděleny úkoly mezi členy výboru.
17. srpna 2000 jsou na členské schůzi bez připomínek přijati za
členy: Václav Pátek důchodce z Bohdanče, Miroslav Paulus nar. 1950, z
Pardubic, ul. Kyjevská, Jitka Duchová z Pardubic, ul. Žitná a Radek
Hubač z Hradce Králové.
Předseda pak seznamuje přítomné s tím, jak, kde a kdy bude
probíhat Den medu a s podmínkami Soutěže o nejlepší med. Soutěže se
bude moci zúčastnit každý člen naší ZO s jakýmkoliv počtem různých
vzorků.
Slovo dostal i přítel Ing. Poskočil, který zopakoval postup při
podzimním léčení fumigacemi i jaké náležitosti musí obsahovat protokoly
o ošetření včel, v nich musí být data vložení Gabonů a data dvou fumigací.
Dalším byl i pokladník přítel Matoušek, který zdůraznil, že žádosti o
podporu a státní příspěvek musí být odevzdány nejpozději do 15. září
2000 a to včetně potvrzení o registraci, pokud má člen včely na území jiné
Základní organizace.
8. září 2000 výbor opět projednává poslední podrobnost týkající
se Dne medu a zejména Soutěže o nejlepší med.
21. září 2000 vyzývá přítel předseda členy, aby přispěli ke zdaru
Dne medu tím, že poskytnou pro výstavku svoje exponáty od starých po
moderní věci používané ve včelaření. Přitom se hlásili dobrovolníci, kteří
vypomohou příteli Ing. Josefu Vlachovi při instalaci výstavky.
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Přes veškeré starosti s nastávající akcí přijímáme dva nové členy a
to bez připomínek. Jsou to Zdeněk Rybář, nar. 1957, státní zaměstnanec
z Hradce Králové, který včelaří v Libišanech a Zdeněk Křovák
z Pohřebačky čp. 9, který má 6 včelstev.
DEN MEDU 8. října 2000

8. října 2000 nastává den, kdy se naše organizace prezentuje na
veřejnosti a to v kavárně Evropa ve Spolkovém domě na Perštýnském
náměstí, kde se od 8 hodin koná
DEN MEDU
a v jeho rámci i "Soutěž o nejlepší med", které se účastní členové naší
Základní organizace ČSV. Od časného rána zde vládne čilý ruch. Přítel
Ing. Josef Křepela, který má na starosti organizaci soutěže, ještě přijímá
vzorky medu. Vzorky se budou hodnotit anonymně, a proto se na ně lepí
jen čísla, která spolu se jmény jsou dvěma přizvanými pracovníky
zaváděna do přenosného počítače.
Přítel Ing. Josef Vlach je pak hlavním organizátorem pro
uspořádání malé výstavky. Pro tento účel nám byla zapůjčena polovina
prostoru kavárny Evropa. Stoly jsou seřazeny po obvodu místnosti a jedna
řada stolů je uprostřed. Na ní jsou soustředěny soutěžní vzorky medu. Této
řadě stolů vévodí včelí úl - klát, vypůjčený z Muzea a za ním prosklený
úlek se včelami, který pro tento účel opět zapůjčil ochotně přítel František
Klejch z Pardubic, ul. Ve Lhotkách a včelami jej osadil pisatel těchto
řádků. Na stolech při stěnách jsou vystaveny včelařské pomůcky včetně
starých úlů, kuřáků, včelařský materiál, dokumenty z historie naší
organizace, stará i novější včelařská literatura, kterou zapůjčili naši
členové a z nich pak nejvíce a nejstarší exempláře přítel Jaroslav Kraus z
Pardubic, ul. Čacké 162. Mimo včelařských exponátu také u jednoho stolu
předvádí bývalá naše členka paní Zdenka Moravcová, manželka přítele
Josefa Moravce ze Žižína, zdobení medových perníčků. U dalšího stolu
prezentovala své výrobky keramička Saša Prokopová. Byly to výrobky se
včelařskou tematikou a největší zájem byl o repliky starých kuřáků
Nebyla by to však akce včelařů, kdyby se u jednoho ze stolů
neochutnávala dolská medovina a to jak hořká, tak i mandlová. Tu k této
příležitosti zajistil z Výzkumného ústavu včelařského v Dole přítel Ing.
Bohumír Pitthard z Opatovic n. Labem. Komu zachutnala, ten si ji mohl
zakoupit. Pro zajímavost: prodalo se jí 171 lahví po 58, -Kč. K prodeji zde
nabízeli někteří naši členové i med. Byli to přátelé Piskač, Kraus, Báchor.
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První soutěž o nejlepší med

Od 08. 00 hodin pak komise složená ze zkušených včelařů počala
hodnotit vzorky medu (ty byly ve sklenicích o obsahu 1/2 kg a se
šroubovacím víčkem). V komisi, které předsedal přítel Ing. Stanislav
Poskočil, byli tito přátelé: Petr Šedivý, Oldřich Vondrouš, Ing. Eva
Jarkovská, Vlastimil Benadik, Zdeněk Skalický, Josef Janeček, Ing. Jiří
Vojtěch, Ing. Vladimír Michalec, Josef Moravec, Veselý. U vzorků medů
se hodnotila smyslově tato kritéria: vůně, barva, chuť, čirost, viskozita a
čistota. Pro činnost hodnotící komise i pro případné ochutnávky medu
zajistil přítel Poskočil dostatečné množství krátkých špejlí pro jedno
použití, kostičky chleba a čirou vodu pro eliminování chuti. Výsledky
soutěže byly oznámeny ve 14 hodin. První tři místa byla odměněna
keramickými poháry, do desátého místa pak bylo pořadí uvedeno na
pěkných "Osvědčeních", která byla vyhotovena k tomuto účelu. Toto
osvědčení pak dostali i všichni ostatní, kteří se soutěže zúčastnili. Prvních
deset vzorků bylo navíc odměněno knihami, které jako sponzor věnoval
pan Raszkazov, člen městského zastupitelstva a náměstek primátora.
Soutěže se zúčastnilo 30 našich členů, kteří přihlásili celkem 60 vzorků.
Mimo toho mnozí členové zdarma dodali med ve čtvrtkilovém balení.
Med byl použit pro naši prezentaci na této akci. Celkem se sešlo 120
těchto dárkových balení medu.
Dalším pěkným zážitkem pro přítomné bylo i vystoupení souboru
Perníček, který předvedl své umění od 13. do 14. hodiny.
Na závěr této kapitoly naší nejnovější činnosti jen tolik, že se náš
Den medu setkal se značným ohlasem. Referoval o něm místní tisk a
objevil se v i celostátním vysílání televize a rozhlasu. Velmi kladně byl
hodnocen i vedením radnice. Magistrát města Pardubic s námi počítá i pro
následující roky. Pro příští rok nám chce poskytnout větší sál v
Hronovické ulici, neboť dosti stísněný prostor, kterým byla část kavárny
Evropa, byl snad jediným zaznamenání hodným nedostatkem celé akce.
Celkový dojem pak vyvrací časté tvrzení, že v dnešní době se lidé honí jen
za hmotnými statky a za ziskem a že nejsou ochotni učinit cokoliv pro
společnou věc. Práce, kterou mnozí jako například Evžen Báchor, Ing.
Křepela, Ing. Poskočil, Ing. Vlach, Ing. Jarkovská, Kimler, Ing. Hromádko
a celá řada dalších přátel pro zajímavý a bezchybný program Dne medu a
soutěže o nejlepší med vykonali, svědčí o pravém opaku. Mimo velké
celostátní výstavy u příležitosti sedmdesátiletého trvání organizovaného
včelaření na Pardubicku v roce 1977, se v Pardubicích nic podobného od
té doby pro veřejnost neuskutečnilo. Navíc máme se soutěží o nejlepší
med Pardubicka primát, neboť se v historii města taková soutěž ještě
nekonala.
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Hodnocení a závěry po Dni medu

V pondělí 16. října 2000 a hned na to ve čtvrtek 19. října 2000 se
celá akce hodnotila na výborové a pak i na členské schůzi. Při té
příležitosti padly návrhy na to, jak ještě lépe zorganizovat například soutěž
o nejlepší med. Ta by se měla uspořádat tak, aby její vyhodnocení buď
končilo před otevřením místnosti pro veřejnost, a nebo vzorky vyhodnotit
den předem. Dále padl návrh, aby se každý zúčastněný mohl prezentovat
jen dvěma vzorky medu a namísto 1/2 kg balení použít jen sklenici od
dětské výživy. Při této příležitosti by se podle některých členů měl
propagovat i pastovaný med. Přítel Báchor, který má na uskutečnění této
akce největší podíl, při jejím hodnocení uvedl, že musíme z našich
zkušeností vycházet a že pro příště bude třeba sestavit ještě širší štáb, aby
se práce s tím spojená rozdělila na více členů. Sdělil také přítomným, že
zakládající listiny z roku 1907, které převzal od př. Vondrouše, předal do
Státního okresního archivu, a že na výstavce byly pouze jejich kopie.
Počet včelařů, kteří požádali o podporu

Za zaznamenání z těchto setkání stojí ještě informace přítele
Zdeňka Matouška o tom, že si žádost o podporu a o státní příspěvek
podalo 175 včelařů a to na 2. 526 včelstev.
Oběžník ZO

Dne 11. listopadu 2000 rozesílá jednatel přítel Ing. Stanislav Panuš
Oběžník ZO. V něm jsou jako vždy uvedeny termíny a místa konání
schůzí a připomenuty povinnosti, které bychom neměli opominout. Je to
jednak povinný odběr zimní měli a její předání příteli Poskočilovi buď na
VČS, nebo o dvou dalších středách v naší klubovně. Dalším naším úkolem
bude, jako každoročně, nahlásit na Obecní či městské úřady stanoviště
včelstev a to do 25. března 2001. Připomínkou zahrnout do příjmů
z včelařské činnosti pro účely zdanění i podpory a státní příspěvky tato
část oběžníku končí.
Nedílnou součástí oběžníku jsou jako obvykle koncem roku i
pokyny pro ty, kdož nepodali včas žádost o dotaci a chtějí být přesto
nadále členy ČSV ti v tomto případě musí uhradit: 150, - Kč členský
příspěvek a za každé včelstvo tyto částky: 16, -Kč pro ústředí, 5, - Kč pro
ZO a 15, -Kč za léčiva.
K léčivům v oběžníku stojí následující pokyny: Kdo má svá
včelstva v obvodu jiné Základní organizace ČSV, která mu léčiva
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zajišťuje, oznámí tuto skutečnost do konce dubna 2001 pokladníkovi nebo
nákazovému referentovi a to z toho důvodu, abychom neobjednávali a
neplatili více léčiv, než bude potřeba. Nakonec varování, že pokud tak
neučiní, budou muset léčiva zaplatit i u nás. Ti, kteří mají včelstva
v obvodu jiné ZO ČSV a chtějí si léčiva opatřit sami, musí mít povolení
od Veterinární správy.
Oběžník ZO končí přáním hezkého prožití vánočních svátků a do
příštího roku hodně úspěchů ve včelaření a co nejvíce zdraví.
Výbor dne 13. listopadu 2000 za přítomnosti přátel: Ing. Josefa
Křepely, Ing. Bohumila Pittharda, Ing. Evy Jarkovské, Ing. Stanislava
Poskočila, Oldřicha Kimlera, Evžena Báchora, Zdeňka Matouška a Josefa
Havrdy připravuje program 93. Výroční členské schůze a bere na vědomí
oznámení přítele Zdeňka Matouška, který vzhledem ke svému
zdravotnímu stavu, hodlá složit funkci pokladníka k termínu VČS.
Výbor vzal na vědomí návrh přítele Evžena Báchora, který navrhl
uskutečnit zájezd do Rakouska k manželům Singerovým. Musí se však
ověřit hlavně to, zda nás tito přijmou a také to, zda si takový zájezd
budeme moci dovolit po stránce finanční.
Výbor schválil návrh předsedy přítele Báchora a to aby se na
Výroční členské schůzi nepodávalo občerstvení s tím, že ušetřené peníze
se mohou využít účelněji. Zabýval se také kým nahradit přítele Zdeňka
Matouška ve funkci pokladníka, zatím však žádné řešení nenašel.
Výplata dotace a státního příspěvku v naší klubovně

16. listopadu 2000 namísto členské schůze probíhá výplata
podpory a státního příspěvku. Protože v kavárně Evropa není volno,
výplata se uskutečňuje ve 2. poschodí Spolkového domu, v naší klubovně.
Je mnoho těch, kteří ještě tuto naši klubovnu nenavštívili a tak to byla
jejich první příležitost, aby k ní našli cestu.
Poslední jednání výboru, požár kočovného vozu přítele Petra
Šedivého, příprava 93. VČS

11. prosince 2000 se výbor schází v tomto roce naposledy.
Přítomni jsou přátelé: Ing. Josef Křepela, Ing. Josef Vlach, Zdeněk
Matoušek, Ing. Stanislav Poskočil, Ing. Bohumír Pitthard, Ing. Eva
Jarkovská, Josef Havrda a Ing. Emanuel Veselý, Petr Šedivý, Václav
Bureš. Omluveni: přítel Evžen Báchor a Ing. Stanislav Panuš.
Výbor byl informován o škodní události přítele Petra Šedivého z
Habřinky, který dne 28. 11. 2000 zjistil, že mu shořel v katastru obce
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Žáravice u čp. 35 jeho kočovný vůz. V něm přišel o 24 včelstev, která měl
v polystyrénových nástavkových úlech. Příčina požáru není zatím známa,
případ šetří Policie České republiky a hasiči. Škoda převyšuje 25 tisíc Kč.
S přítelem Petrem Šedivým bylo dohodnuto, že až si opatří příslušné
dokumenty, zejména potvrzení příslušných orgánů o události, tak tyto
předloží k žádosti o odškodnění ze Svépomocného fondu. K žádosti potom
výbor zaujme své stanovisko.
Nadále ne Warroa Jocobsoni Qudemans, nýbrž Warroa Destruktor

Pokračuje příprava VČS, projednává se neúčast přítele Miroslava
Teplého na schůzích výboru a výbor bere na vědomí informaci z ÚV ČSV,
která říká, že došlo ke změně oficiálního názvu varoázy a to z Warroa
Jacobsoni Qudemans na Warroa Destruktor.
Vzájemným přáním pěkného prožití svátků Vánočních a přáním
všeho nejlepšího do nového roku, výbor své jednání ukončil.
Počasí a včely tohoto roku

Rok 2000 končí. Jaký byl poslední rok dvacátého století a druhého
tisíciletí? Pro včely to byl rok dosti neobvyklý. Po velice mírné zimě kdy
průměrná teplota ráno klesla pod nulu jen v lednu (-2, 41°C), odpoledne
činila +0, 2°C, v únoru pak byl průměr ranních teplot +1, 09°C odpoledne
činil průměr + 5, 41°C a v březnu sestoupila ráno teplota pod nulu jen dva
dny v první dekádě a to jen na -2 a –1°C. Duben pak byl již velmi teplý,
ranní průměr činil +7, 96°C a odpolední +17, 88°C. Od poloviny měsíce
pak teploty mimo dvou dnů neklesly pod 20°C. Mírná zima a vysoké
teploty uspíšily rozkvět ovocných stromů i jiných, na jaře kvetoucích
rostlin, které také velmi rychle odkvetly. O velikonocích 23. a 24. dubna
bylo odpoledne kolem 16. hodiny až 27°C. Oproti roku 1945, kdy na
začátku května končila druhá světová válka a kdy tehdy rozkvetl šeřík
velice brzy a to kolem 9., byl tentokrát v tuto dobu již odkvetlý.
Včely se však s takto kvapným nástupem snůšky vyrovnaly velmi
dobře, a pokud i samotní včelaři vzali v úvahu vývoj počasí a včas některá
včelstva pospojovali, vyrovnal se výnos roku předcházejícímu a mnohdy
jej i překonal.
Co přinesl rok 2000

Činnost naší organizace doznala podstatných změn. Byl omlazen
výbor. Předsedu Oldřicha Vondrouše, který se v roce 1995 uvolil tuto
funkci vzít na dva roky, vystřídal Evžen Báchor a za dlouholetého
jednatele (od roku 1986) Ing. Josefa Šrolla jednatelství převzal přítel Ing.
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Stanislav Panuš. Škoda, že za tu dlouholetou práci nikdo nedokázal
říci:“děkujeme“. Ale to se asi v režimu tržní ekonomiky nehodí.
V průběhu roku se na území naší ZO nevyskytlo ohnisko moru včelího
plodu a i varoázu se nám, až na několik málo výjimek dařilo držet na
nízké intenzitě. Na výborové schůzi dne 14. února bylo učiněno
předsevzetí, že na oslavu stoletého výročí trvání včelařské organizace
uspořádáme celostátní výstavu. Začal nový způsob práce s mládeží a to
přednáškami v Domově dětí a na Základní škole v měsíci červnu
provedenými přítelem Zdeňkem Matouškem. A vyvrcholením naší
spolkové činnosti byl v říjnu uspořádaný Den medu se soutěží o nejlepší
med, kterýmižto akcemi by mohla být zahájena i dlouhodobější tradice.
Byl to podařený počin, kterým jsme ukázali širší veřejnosti to, že včelaři
nejsou jen producenti medu, ale že naše záliba je užitečná celé společnosti.

Přání do třetího tisíciletí

Vstup do třetího tisíciletí je provázen přáním, aby bylo lidstvo
ušetřeno nesmírných hrůz a utrpení, jakým prošlo za poslední dvacáté
století, kdy se po jeho bedrech přehnaly dvě kruté světové války s
takovým počtem obětí na životech a takovými škodami, jaké neměly do té
doby srovnání a aby bylo ušetřeno různých vizionářů nadřazujících
některou lidskou rasu či pod zástěrkou větší sociální spravedlnosti
toužících po světovládě, kteří pro tyto své cíle zmařili rovněž životy
milionů.
Nu a co si přejeme my - včelaři?
Hlavně zdraví a to abychom se mohli těšit ještě dlouho se svými
malými pichlavými kamarádkami.
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