Rok 2001
S nástupem nového roku se nám přiblížila povinnost bilancovat rok
právě uplynulý. Přípravou tohoto ohlédnutí se zabývá výbor na své schůzi
dne 8. ledna 2001. Přítomni jsou přátelé: Ing. Josef Křepela, Ing. Eva
Jarkovská, Ing. Josef Vlach, Ing. Bohumil Pitthard, Oldřich Kimler, Ing.
Stanislav Panuš, Ing. Stanislav Poskočil, Ing. Josef Šroll, Evžen Báchor,
Josef Havrda. Členové výboru dostávají konkrétní úkoly zaměřené na to,
aby jednání 93. Výroční členské schůze mělo patřičnou úroveň. Již nyní
lze předpokládat, že se podařilo oživit činnost naší organizace a že to bude
ohlédnutí dosti optimistické.
Výbor řeší problémy: požár, funkce jednatele a pokladníka

Méně radostné jsou však další věci, které musel výbor toho dne
projednat. Tou první byla žádost našeho člena přítele Petra Šedivého o
odškodnění ze Svépomocného fondu ČSV za škodu, kterou mu způsobil
požár kočovného vozu. K žádosti přiložil vyjádření Policie České
republiky. Ještě musí doložit vyjádření ZO ČSV Rohovládová Bělá, kde
má včelstva zaregistrována. Rozsah škody je značný mimo 24 včelstev a
24 polystyrenových úlů a dvou nových nástavků, maringotky, 24 mateřích
mřížek z umělé hmoty přišel o 4 pneumatiky, které měl ve voze. Výbor
odsouhlasil doporučení nahradit příteli Šedivému škodu ze Svépomocného
fondu ČSV. K případu požáru jeho kočovného vozu bylo zjištěno, že tento
sice toho dne tj. 28. listopadu 2000, kdy k požáru došlo, opravoval střechu
vozu pokládáním lepenky, sám však sedm hodin po práci provedl kontrolu
a vše bylo v pořádku. Zdá se, že byla uskutečněna hrozba tamních
obyvatel, kteří mu během roku vyhrožovali vypálením všech včel. . . .
Další problém, který bude muset výbor v nejbližších dnech řešit je
abdikace přítele Ing. Panuše na funkci jednatele, kterou dle svých slov pro
přílišnou zaneprázdněnost v zaměstnání nemůže řádně vykonávat a totéž
se týká funkce pokladníka, kterou přítel Matoušek také skládá a to pro
svůj věk a zdravotní stav. Přítel Matoušek požádal aby bylo předání jeho
funkce pokladníka vyřešeno co nejrychleji a doslova uvedl: “Jinak jsem
schopen naložit agendu a zavézt ji předsedovi nebo jednatelovi, nebo i na
Ústřední výbor“. Abychom vyřešili všechny problémy tohoto rázu, navrhl
přítel Ing. Křepela, zamyslet se i nad členstvím přítele Miroslava Teplého
ve výboru. Ten také do výboru téměř nedochází, neboť je ve svém
zaměstnání stále na cestách.
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Přítel Báchor vyhlásil v říjnu minulého roku v Pardubických
novinách výtvarnou soutěž se včelařskou tematikou. Výbor schválil jeho
návrh použít med ze soutěže o Nejlepší med Pardubicka, kterého máme na
25 kg, jako odměnu těm, kteří se v této soutěži umístí na předních
místech, popřípadě jako odměnu za účast v soutěži. Přihlásila se pouze
jedna škola a to Základní škola ze Sezemic.
Úkoly byly rozděleny tak, aby 93. Výroční členská schůze, pro niž
byl zajištěn sál v hotelu Zlatá štika, proběhla dle stanov Českého svazu
včelařů, hlavně pak, aby podala členstvu co nejvíce informací o naší
činnosti i plánech do roku, který právě začal.

93. VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

14. ledna 2001hotel Zlatá štika
Krátce po deváté hodině za řízení přítele Josefa Křepely začíná toto
naše jednání, o jehož průběhu a některých přednesených skutečnostech
bude v následujících řádcích zmínka.
Jednání byli přítomni i hosté a to z OV ČSV Pardubice přátelé Mgr.
Josef Kohoutek, Ing. Emanuel Veselý a přítel Josef Píša. Z holické ZO
ČSV nás navštívil její předseda přítel Bedřich Centner a za Pardubické
noviny byla přítomna paní Mikešová.
Předseda hodnotí uplynulý rok

Předseda ZO přítel Evžen Báchor ve svém projevu nejprve
zhodnotil uplynulý rok 2000 z pohledu včelařského, kdy rychlý příchod
jara urychlil předčasný rozvoj vegetace, který předběhl rozvoj včelstev,
jenž má své zákonitosti. To způsobilo mnohým včelařům, zejména v naší
nížině, dosti starostí a mnohdy i podstatných, kdy měli i o polovinu nižší
výnos medu, než v roce předminulém. Konstatoval, že na základě
výsledků veterinárního vyšetření medu, který si mnozí včelaři nechávají
dělat, má nadále jeho kvalita vysokou úroveň.
Zdravotní stav našich včelstev je na vcelku uspokojivé úrovni. U
žádného z našich členů se nevyskytlo ohnisko moru včelího plodu, nebo
některá obdobná nákaza. S čím však musíme neustále zápasit je roztoč
Warroa Destruktor. Díky propracované metodice, jednotnému zajišťování
léčiv a organizovanosti léčení se nám tohoto cizopasníka daří držet na
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uzdě. Je to i díky informovanosti a disciplinovanosti drtivé většiny našich
členů.
Potom provedl rekapitulaci činnosti v uplynulém roce, v němž k
nejvýznamnější akci bezesporu patří zorganizování Dne medu, v rámci
Pardubického městského festivalu. Protože to byla věc zdařilá a měla
značný ohlas ve veřejnosti, chceme v této akci pokračovat a založit tak její
tradici. Nejen tato akce, nýbrž celková naše činnost a aktivita v minulém
roce, byla ohodnocena vedením pardubické radnice, které nás vyhodnotilo
jako nejlépe pracující spolek ve městě a za to nám Magistrát přispěl na
naši činnost částkou 3.500,-Kč.
Dalším krokem dobrým směrem se jeví zřízení naší klubovny ve
Spolkovém domě na Perštýnském náměstí. V ní je každou středu od 16.
do 18. hodiny přítomen člen výboru, který je připraven kvalitně zajistit
službu jak našim členům, tak i zájemcům z řad veřejnosti. Klubovna již
mnohokrát posloužila pro schůzi výboru a v měsíci listopadu se v ní
vyplácel státní příspěvek a dotace.
Ve svém vystoupení se také vyslovil kriticky k poměrně malému
počtu členů, kteří se zúčastňují našeho spolkového života i k tomu, že je
doposud málo využívána naše klubovna, kde jsme zavedli písemnou burzu
"prodej-koupě" včelařských potřeb a kde jsou k dispozici zápisy ze schůzí,
jak členských tak i výborových. Podle jeho propočtu se členských schůzí
zúčastňuje průměrně jen 29,7% členů.
V závěru nastínil hlavní úkoly, které nás v tomto roce čekají. V
první řadě musíme aktivizovat místní včelařské důvěrníky a jejich
prostřednictvím zlepšit informovanost členů. Učiníme vše pro to, aby se
uskutečnil zájezd na některou včelařskou farmu v Rakousku. Opět se
budeme snažit založit včelařský kroužek a zvýšit propagaci včelařství
mezi mládeží. Jednu z přednášek věnovat právním problémům ve
včelařství a na podzim uspořádat druhý ročník "Soutěže o nejlepší med. ".
Naše finance

Potom si vzal slovo náš pokladník přítel Zdeněk Matoušek. Ten nás
seznámil s tím, jak si na tom stojíme v hospodaření s finančními
prostředky. Pro přesnější obraz
Podle přehledu o hospodaření za rok 2000 činily příjmy celkem
481. 157,-Kč. Vydání pak činilo celkem 489.342,80 Kč. Při tom zůstatek k
1. 1. 2000 na běžném účtu činil 20.863,65 Kč. Zůstatek na spořicím účtu
byl 40. 500,-Kč a zůstatek v pokladně byl 7.909,90 Kč. Na konci roku
2000 byly zůstatky následující: na běžném účtu 21. 379,85Kč, na spořicím
účtu 48.000,-Kč a v pokladně pak 5.707,90 Kč.
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V návrhu rozpočtu na rok 2001, př. Matoušek předpokládá
rovnováhu mezi příjmy a výdaje a to ve výši 23.000,-Kč.
Podle zprávy o hospodaření byl příjem 81.329,-Kč a vydání činilo
76.025,90 Kč. Z toho je vidět, že se hospodařilo s mírným přebytkem.
Zde jsou jednotlivé položky z této zprávy za období od 1. 1. 2000
do 31. 12. 2000:
PŘÍJEM:
1. 15% z čl. příspěvků pro ÚV (od nových členů
2. 15% z čl. příspěvků pro ÚV (listopad 2000)
3. Členské příspěvky na r. 2000 (od nových členů)
4. Členské příspěvky na r. 2001 (listopad 2001)
5. Za léčiva od nových členů
6. Za léčiva od členů na rok 2001
7. Dar od firmy FLAMY
8. Za fakturu od Magistrátu-částečné uhrazeni Dne medu
9. Na vyšetření měli od členů
10. Zálohy na zájezd do Jabloňan
11. Výtěžek z tomboly a prodeje svíček
12. Úroky z účtů

133,6062,280,12630,135,37095,10000,3500,2410,5600,1139,2345,-

PŘÍJEM CELKEM

81329,-

VYDÁNÍ :
1. Funkční odměny včetně daní
2. Léčiva
3. Pronájem sálu
4. Občerstvení na VČS
5. Zájezd do Jabloňan
6. Cestovní příkazy
7. Mapa do klubovny, klíče, aktovka jednatele
8. Náklady na Den medu
9. Vyšetření měli na OVS2565,10. Ceny do tomboly na VČS
11. Věcné dary
12. Kancelářské potřeby a poštovné
13. Poplatky IPB
VYDÁNÍ CELKEM

11100,36258,50
500,3800,7937,2539,3953,4853,60
800,50
246,906,565,30
76025,90

Rozdíl – zůstatek: 81329,- - 76025,90 = +5295,10Kč
Sestavil: Zdeněk Matoušek, 14. 1. 2001
Podepsáni:
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Evžen Báchor-předseda, Stanislav Panuš-jednatel, Oldřich Kimlerrevizní komise, Zdeněk Matoušek-hospodář
Přítel Oldřich Kimler přednesl zprávu revizní komise, která ve
složení. Kimler a Skalický provedla u pokladníka přítele Matouška revizi.
Revize shledala u všech položek shodu i to, že je agenda pokladníka
precizně uspořádaná. Doporučil proto udělit příteli Matouškovi
absolutorium.
Přítel Ing. Stanislav Poskočil z titulu své funkce nákazového
referenta podal informaci o výsledcích vyšetření měli v minulém roce s
tím, že letos opět stoupla cena za vyšetření jednoho směsného vzorku a to
na 18,-Kč. V průběhu VČS přebíral od důvěrníků i od jednotlivých
včelařů směsné vzorky měli. Požádal přítomné, aby vyrozuměli ty, kteří
doposud vzorky měli neodevzdali, aby je přinesli některou další lednovou
středu do naší klubovny.
Diskuse ponejvíce o medu

Následovala diskuse, která se zčásti věnovala i problému s odbytem
medu, který někteří včelaři mají. V tomto směru konstatoval předseda ZO
přítel Evžen Báchor, že jsou nenávratně pryč ty časy, kdy se med po
vytočení odvezl do výkupny Jednoty a byl od něho pokoj. Dnes si musí
každý hledat odbyt sám. To také znamená, že se musí o med starat po
delší dobu. Musí také dbát na jeho kvalitu i na prostředí, kde ho nabízí.
Musí také fundovaně vysvětlovat lidem význam medu i problematiku
spojenou s krystalizací a s jinými záležitostmi týkajícími se medu. K
tomu, kdo med skladuje v nehygienických podmínkách nebo má všude
nepořádek se zákazníci určitě nepohrnou. Není také dobré se podbízet jeho
nízkou cenou. Jsou i tací, kdož ho prodávají i za 28,-Kč, při čemž
ekonomy vypočtená cena se pohybuje minimálně na 70,-Kč za kilogram.
Jednatel přítel Ing. Stanislav Panuš potvrdil názor, že není dobré
podbízet se při prodeji medu nízkou cenou. Uvedl, že cedulku za oknem
nebo na vratech může mít každý, na to není potřeba žádné povolení . Je
však potřeba dokázat lidem, že když si od nás med koupí, že si koupili
prvotřídní zboží. O med se také musí každý starat a ta starost začíná už při
jeho vytáčení dodržením zásady, že vytáčí jen, když je zralý. Dodržovat
čistotu, hygienu i po celou dobu jeho skladování i balení je potom další
předpoklad pro udržení jeho vysoké kvality. Dále uvedl, že jsme zde ve
Zlaté štice pokusně zadarmo, jen za konzumaci. Pokud ta nebude, tak se
toto již nebude opakovat. Pro naše běžné schůze máme k dispozici
kavárnu EVROPU, tam budeme veřejnosti více na očích. Pokud bude
větší účast, můžeme požádat, aby byla kavárna jen pro nás.
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Přítel Ing. Josef Vlach připomněl, že započal vést předsedou
zmíněnou burzu „koupě-prodej, neboť mnoho členů má doma věci,
kterých by se rádi zbavili a další se po takových věcech mohou poptávat.
Z nabídek a poptávek vyhotovil seznam, který bude k dispozici nejen
v naší klubovně ale i na členských schůzích.
V diskusi pozdravili jednání Výroční členské schůze i hosté a to
přítel Mgr. Josef Kohoutek jménem Okresního výboru ČSV. Ten řekl, že
se neuvažuje o zkrácení nepřímé podpory včelařství, neboť v České
republice je 535 tisíc včelstev a pro optimální zavčelení by jich bylo
potřeba alespoň 715 tisíc. Řekl též, že Česká republika se spotřebou 0,6 kg
medu na jednoho občana je o mnoho pozadu za sousedními zeměmi. V
Německu je spotřeba na občana 1,5 kg medu a v Rakousku 1,4 kg. Přítel
Bedřich Centner předseda ZO Holice pozdravil naši VČS jménem
Základní organizace Holice. Pochválil naši organizaci a dodal, že je rád,
že mají tak čilého souseda. Dále uvedl, že s odbytem medu je to všude
stejné. My prvovýrobci jsme na tom nejhůře. Nejlepší je med prodat bez
dalších zprostředkovatelů.
V plánu činnosti, který přednesl předseda, byly uvedeny ještě další
úkoly, o nichž se v jeho zprávě nehovořilo. Tak členských schůzí se bude
konat sedm. Na tyto budou zajištěny tři odborné přednášky a besedy.
Prohloubíme spolupráci se sousedními základními organizacemi. Budeme
propagovat včelaření u široké veřejnosti prostřednictvím článků v tisku i v
časopise Včelařství. Budeme pravidelně zveřejňovat jubilea našich členů
ve Včelařství. Zajistíme léčiva pro tlumení varoázy a v případě, že nám
budou přiznány dotace, zajistíme jejich rozdělení mezi včelaře.
Předseda mandátové komise přítel Václav Bureš konstatoval, že je
VČS usnášeníschopná, neboť je přítomno 91 členů z celkového počtu 176.
To činí 51,7%.
V návrhu na usnesení, který byl bez připomínek schválen všemi
přítomnými, VČS schválila všechny přednesené zprávy, finanční rozpočet
i plán činnosti na rok 2001. Schválila také výši účelového příspěvku pro
ZO a to 5,-Kč za jedno včelstvo a uložila následující úkoly:
Usnesení 93. VČS

1) V souvislosti s bojem za zdravotní stav včelstev vyhledávat a likvidovat
divoce žijící včelstva, zalétlé roje neznámého původu a staré
nepoužívané úly, jako možné zdroje nákazy.
2) Při prevenci tlumení chorob úzce spolupracovat s veterinární službou.
3) Výboru zajistit na rok 2001, 7 členských schůzí se 4 odbornými
přednáškami a jednu schůzi výroční.
4) Výboru zajistit léčiva pro všechny členy naší ZO.
5) Výboru zkvalitnit práci důvěrníků.
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6) Při kočování organizovaným samotným včelařem nevybírat žádný
poplatek.
7) Zvážit možnost pořádání členských schůzí v jiných prostorách, než ve
Spolkovém domě z důvodu tamního malého prostoru.
Potom byla uctěna památka třech našich členů, kteří nás v minulém
roce opustili. Byli to přítel František Košťál z Dolan čp. 9 - 83 let, přítel
Jan Lopata z Pardubic - 76 let, Tyršovo nábřeží čp. 1287 a přítel Stanislav
Záhora z Pardubic-Jesničánek - 76 let, ul. Čacké čp. 144.
Závěrem přítel Evžen Báchor přečetl dopis, který nám poslal pan
Razskazov, náměstek pardubického primátora. Bylo v něm poděkování za
uspořádání Dne medu i naděje, že jej letos zopakujeme.
Nakonec předseda uvedl, že je rád, že jsme se sešli v tak hojném
počtu a že se nám v uplynulém roce podařilo udělat pěkný kus práce v
propagaci naší činnosti i ve vzájemných vztazích.
Toť vše k našemu slavnostnímu zasedání.
Po výroční členské schůzi se ještě krátce schází výbor. Na něm je
dohodnuta příští schůzka a to mimořádná na den 5. února 2001. Přítel
Zdeněk Matoušek připomíná opět to, že sám sotva byl přijat do včelařské
organizace, tak byl zvolen do výboru a hned začal pracovat jako jednatel a
nyní co zemřel přítel Matěj, tak už několik let dělá pokladníka. Řekl, že
má opravdu problémy se zdravím a že mu zakrátko bude 76 let. Z toho
důvodu bude postupně nosit pokladnickou dokumentaci do klubovny a
začne připravovat předávací protokol. Novému pokladníkovi je ochoten
v jeho začátcích pomáhat.
Problém s funkcemi jednatele a pokladníka

5. února 2001 se výbor na své mimořádné schůzi opět zabývá
obsazením funkcí jednatele a pokladníka. Přítomni jsou přátelé: Evžen
Báchor, Ing. Josef Křepela, Zdeněk Matoušek, Ing. Josef Vlach, Václav
Bureš, Josef Havrda. Omluveni: Ing. Eva Jarkovská, Ing. Bohumír
Pitthard.
Předseda přítel Báchor sděluje, že jednal s přítelem Ing. Panušem a
ten mu přislíbil ve funkci setrvat, avšak za podmínky, že mu sám předseda
přislíbil pomoc v době, kdy bude tento nadmíru zaneprázdněn v
zaměstnání. Jeden problém byl tímto zatím vyřešen.
Co se týká funkce pokladníka došlo jen k malému posunu a to, že
máme dva typy od přítelkyně Ing. Jarkovské, s nimiž o této věci bude
jednat předseda ZO.
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Přítel Báchor, který musel schůzi předčasně opustit, před svým
odchodem informoval, že mimo článku, který napsal do Včelařství poskytl
Českému rozhlasu Hradec Králové asi hodinový rozhovor a že má také
natočený film na videu o své práci se včelami, především pak o včelách
samých.
Vyhodnocení výtvarné soutěže žáku ZŠ Sezemice

Vyhodnocením výtvarných prací žáků 4. třídy Základní školy ze
Sezemic pak výbor uzavřel své jednání. K soutěži samotné pak to, že se
tito žáci zúčastnili soutěže s celkem 23 pracemi. Z nich pak bylo 8 prací
trojrozměrných, 15 kreseb, koláží a maleb.
V trojrozměrných dílech byly oceněny práce takto:
1. cena: autoři Petr Hrobař a Jiří Spitzer
2. cena: Edita Novotná
3. cena: Andrea Kačálková, Jakub Pleva a Aneta Křivková
Druhá skupina prací byla vyhodnocena takto:
1. cena: Jana Chládková
2. cena: Nikola Fizková
3. cena: Andrea Kačálková
Doufejme, že se za nějaký čas objeví některé z těchto jmen i mezi
jmény našich členů, byl by tím vrchovatě splněn účel tohoto našeho
snažení, kterým chceme vzbudit zájem o včelaření mezi nejmladší
generací.
Bude náhrada za pokladníka

12. února 2001 na své řádné schůzi jedná výbor opět o zajištění
programu na únorovou a březnovou členskou schůzi a o obsazení
pokladnické funkce. Přítomni jsou přátelé: Zdeněk Matoušek, Ing. Eva
Jarkovská, Ing. Josef Křepela, Ing. Bohumír Pitthard, Evžen Báchor, Josef
Havrda.
Této schůze se zúčastnil přítel Ing. Jiří Marhan z Pardubic, ul.
Kosmonautů čp. 190, který projevil ochotu ujmout se této práce. Přítel
Matoušek mu přislíbil pomoc, neboť přítel Marhan uvedl, že s podobnou
činností nemá žádné zkušenosti.
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Přítel Ing. Jiří Marhan kooptován do výboru ZO, výsledky vyšetření
zimní měli,

15. února 2001 se scházíme na členské schůzi v kavárně Evropa.
Před hlavním bodem programu, kterým je vystoupení právničky ÚV ČSV
paní Mgr. Jarmily Machové, nechal předseda př. Báchor hlasovat o návrhu
kooptovat přítele Ing. Jiřího Marhana do výboru ZO. Ke jmenovanému
nebylo připomínek a všichni přítomní byli pro.
Z vyhodnocení směsných vzorků měli, které jsme v lednu předali na
Veterinární zařízení, se dovídáme, že ze 162 vzorků bylo 80 bez roztočů a
z 82 vzorků v nichž byla varoáza zjištěna jich bylo 73 s počtem roztočů do
tří na jedno včelstvo a 9 vzorků nad tuto hranici. Z této poslední skupiny
pak byli uvedeni ti, kdož měli ve vzorcích roztočů nejvíce. Byli to přátelé
Kořínek ze Spojila, který má 7 včelstev a ve vzorku bylo nalezeno 105
roztočů, přítel Bartoň Rudolf z Jezbořic - 8/160, přítel Vondrouš Josef ze
Sezemic - 5/170 a přítel Zelinger z Čeperky - 20/300. Podle předsedy,
který pak přečetl úplný seznam, aby každý věděl, jak dopadl, by se měli
místní včelařští důvěrníci zaměřit tam, kde byl spad roztočů největší.
Přednáška právničky ČSV a její užitečné rady

Potom se ujala slova paní Mgr. Machová z Prahy, která poutavým
způsobem přiblížila právní problematiku spojenou se včelařením. Své
vystoupení rozdělila do čtyř kapitol a to: Svépomocný fond ČSV; úrazové
pojištění; sousedská práva; ochrana včel při použití chemických
prostředků.
Ve Svépomocném fondu, který byl založen v roce 1972, najdou
včelaři pomoc v případech, kdy utrpěli škodu na včelařském majetku při
živelních pohromách, při zásahu neznámého pachatele, nebo jinou
nehodou. Jsou jim také poskytnuty finanční prostředky při úrazech
spojených se včelařskou činností i úhrady za právní zastoupení při
soudním jednání. Z tohoto fondu jsou také hrazeny škody vzniklé třetím
osobám, pokud se však prokáže, že škodu způsobily včely člena ČSV. Při
dopravních nehodách je hrazena škody na kočovném zařízení, nikoliv na
použitém tahači. Náhrady se neposkytují na škody způsobené nemocemi výjimku tvoří mor včelího plodu, dále na škody způsobené ptáky a zvířaty
a to i domácími. Nehradí se ani škody při použití chemických prostředků.
Podmínkou je včasné podání žádosti (do tří měsíců) a při škodách nad 10
tis. Kč pak bezodkladné ohlášení škodní události na ÚV ČSV a na ZO.
Úrazové pojištění je sjednáno s Českou pojišťovnou. Letos bylo
dohodnuto zvýšení náhrad a to při úmrtí z 25 na 50 tisíc Kč a při úrazu s
trvalými následky z 50 na 100 tisíc. Kč.
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Sousedských práv se týká nejvíce dotazů. Na otázky týkající se
vzdáleností včelstev od plotu či o jejich počtu nelze dát obecnou odpověď,
to záleží na každém případu zvlášť. Tyto věci jsou upraveny Občanským
zákoníkem. Jako prostředky úpravy sousedských vztahů jsou uvedeny:
dohoda, svépomoc - ta v těchto případech nepřichází v úvahu, správní
řízení a soudní řízení. V této oblasti je nejlepší prevence, která spočívá v
budování dobrých sousedských vztahů, kdy se vyplatí sporům předcházet
tím, že se sousedům věnuje po sklenici medu.
Ochrana včel při použití chemických prostředků je dnes ztížena
obtížným prokazováním příčinné souvislosti mezi použitím modernách
chemických prostředků a úhynem včel. Použití chemických prostředků pro
ochranu rostlin je upraveno zákonem, který by měli ctít nejenom
zemědělské podniky, ale i drobní zahrádkáři. Důležitou roli zde hraje
splnění povinnosti spočívající v nahlášení stanovišť včelstev, vždy do
každého 25. března, na Obecní a Městské úřady a pak okamžité hlášení
zjištěného úhynu včel příslušné Okresní veterinární správě. Pokud
veterinář, který musí provést ve věci šetření, nezjistí původ otravy, ohlásit
případ Policii České republiky. Pokud byl použit přípravek REGENT, tak
se ve vzorku včel nezjistí nic, vzorky je třeba odesílat do VÚ včelařského
jen v případě, že postřiky prováděly dvě organizace, nebo když jsou ve
věci pochybnosti.
V besedě, která po přednášce následovala, odpověděla paní Mgr.
Machová na dotazy přítomných, které se týkaly právní problematiky. Z
nich pak i na takový, zda se úrazové pojištění týká i rodinných příslušníků
včelaře, odpovídá kladně, avšak jen případě, že jsou tito členy ČSV.

Připravuje se zájezd do Příchovic

12. března 2001 jedná v klubovně výbor. Přítomni jsou přátelé:
Zdeněk Matoušek, Ing. Eva Jarkovská, Ing. Josef Křepela, Ing. Bohumír
Pitthard, Evžen Báchor, Ing. Jiří Marhan, Ing. Josef Vlach, Oldřich
Kimler, Josef Havrda.
Padá zde návrh přítele Báchora, abychom uspořádali zájezd ke
známému včelaři příteli Sedláčkovi do Příchovic u Plzně. Přítel Sedláček
spolu se svoji rodinou chová na 500 včelstev. Zájezd by se měl uskutečnit
v květnu či v červnu letošního roku. Mimo toho uvedl, že poslal do
Včelařství článek o našem Dni medu. Nyní dostal odpověď, že to není už
aktuální…
Výbor schválil také návrh přítele Báchora, abychom pro potřeby
našich členů vytvořili mapu, na níž by byly zakresleny plochy
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zemědělských kultur, k nimž by bylo možno přisunovat naše včelstva.
Úkol na sebe vzali přátel Pitthard a Kimler i sám přítel Báchor. Ti budou
kontaktovat zemědělské podniky, u nichž potřebné informace o situaci,
která v letošním roce na území našeho okresu v této oblasti nastane,
získají.
Výbor se také zabývá tím, jak zlepšit činnost místních včelařských
důvěrníků - po kolikáté už? Schvaluje návrh, podle něhož na každou z
příštích výborových schůzí budeme zvát vždy několik našich důvěrníků.
Přítel Václav Benda z Vejvanovic, který chová na 250 včelstev mezi
námi

Členská schůze 15. března 2001 má jako hlavní bod programu
besedu s přítelem Bendou z Vejvanovic, který chová na 260 včelstev. Ta
má umístěna na několika stanovištích na území o rozloze kolem 50 km2.
Včelaří tedy způsobem, který není typický pro drtivou většinu včelařů.
Používá při tom i dosti netypické metody. Například i to, že nechává včely
hodně stavět a to v horních nástavcích, kdy z panenských plástů vytáčí
med. Panenské plásty potom snadněji uchová přes zimu, nedávají se do
nich zavíječi.
Velký význam přikládá neustálému vylepšování chovu tím, že
intenzivně chová matky z nejlepších včelstev. Matky mění tak, že po
vychycení staré matky vloží mladou matku bez doprovodu do klícky z
mušího pletiva, které potře hustým medem. Klícku vloží do včelstva na 5
dnů. Potom kontroluje, jak se včely k matce chovají. Pokud nejsou včely
na klícce zakousnuty a utíkají před prstem, tak je matka přijata. Tato
metoda je podle přítele Bendy úspěšná z 95%. V nouzi, kdy dojede ke
ztrátě matky v sezóně pak doporučuje použít tzv. Koutenského metodu,
která spočívá v tom, že se do osiřelce vloží plodový plást z nejlepšího
včelstva. Ten se podřízne a po pěti dnech se při kontrole zruší zavíčkované
matečníky. Tak ve včelstvu zůstanou jen matečníky z nejmladšího plodu.
V besedě pak přítel Benda odpovídá na mnohé dotazy. Z jeho
odpovědí několik postřehů. Mateří mřížky nepoužívá, má je jen při chovu
matek. Při odebírání medových plástů má po ruce nádobu s vodou a v ní
minimálně 3 smetáčky, které jsou neustále vypírány.
Beseda se protáhla a v samém závěru schůze pozval přítel Báchor
několik důvěrníků na příští výborovou schůzi.
Přítel Báchor poděkoval jednateli, příteli Panušovi za to, že uhradil
režii spojenou s konáním naší Výroční členské schůze ve Zlaté štice. Ten
ze svého věnoval celou odměnu z jednatelství, což odůvodnil tím, že
z důvodu pracovního zaneprázdnění dosti často na jednáních výboru
11

chyběl. Uhradit pronájem jsme museli, neboť na VČS nebyla téměř žádná
konzumace, která byla podmínkou našeho pobytu v restauraci.
Během tohoto setkání kolovaly mezi členy jednak listy „Burzy
nabídek“, vypracované na základě nabídek a poptávek přítelem Vlachem a
listina, na níž se předběžně přihlašují zájemci o zájezd k manželům
Sedláčkovým do Příchovic u Plzně.

Přítel Ing. Jiří Marhan přebírá funkci pokladníka ZO

Dne 18. dubna 2001 jedná v klubovně výbor, kde jsou přítomni
přátelé: Evžen Báchor, Oldřich Kimler, Ing. Bohumír Pitthard, Ing. Jiří
Marhan, Zdeněk Matoušek, Ing. Josef Vlach, Ing. Eva Jarkovská, Josef
Havrda a Čestmír Brzek.
Přítel Ing. Jiří Marhan, který byl dne 15. 2. 2001 kooptován do
výboru, dnešního dne přebírá oficiálně od přítele Zdeňka Matouška funkci
pokladníka. Je čten předávací protokol a přítel Marhan přebírá podle
tohoto protokolu veškeré písemné doklady, peníze v hotovosti, razítko i
klíče od klubovny a od pokladníkovy skříňky v této klubovně umístěné.
Výbor odsouhlasil, aby osobami oprávněnými disponovat
finančními prostředky Základní organizace byli přátelé Evžen Báchor,
Ing. Jiří Marhan a Zdeněk Matoušek.
Příteli Zdenku Matouškovi se dostává poděkování za vykonanou
práci ve funkci pokladníka i za pomoc, kterou poskytl a slíbil poskytovat
příteli Marhanovi.
Výbor projednal škodní událost přítele Čestmíra Brzka z Cihelny.
Vítr mu utrhl plechovou střechu kočovného vozu, která jej přišla na
8.000,-Kč. Bude uplatňovat náhradu ze Svépomocného fondu ČSV.
Je zajištěn zájezd k manželům Sedláčkovým. Přítelkyně Jarkovská
zajistila autobus do Příchovic, kam zájemci odjedou dne 25. května 2001.
Předběžná cena dopravy je stanovena na 10 tis. Kč. Od členů účastníků
zájezdu budeme vybírat po 200,-Kč. Kapacita autobusu je kolem 40 míst.
Přítel Báchor uvažuje otevřít na internetu webovou stránku naší
Základní organizace.
Poslední setkání členů před nadcházející včelařskou sezónou se
koná dne 19. dubna 2001 opět v kavárně Evropa. Na setkání má slovo
mladý přítel MUDr. Radek Hubač.
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Ten hovořil z titulu své profese o prevenci a léčbě včelích nemocí.
Řekl, že by se nemělo zachraňovat to, co spěje k záhubě. Ve svém
vystoupení připomněl hlavní zásady prevence a účinného léčení včelstev:
čistotu, dezinfekci, vyvarování se použití starých včelařských potřeb,
zejména úlů, dodržování předepsaných zásad při léčení a tím bránit vzniku
resistence u roztoče na účinné látky i zvyšování obsahu nežádoucích
příměsí ve včelích produktech, zejména v medu a ve vosku.
Schůze využívají členové k tomu, aby se přihlašovali a dávali
zálohu 200,-Kč na zájezd do Příchovic.
V jejím závěru pak přítel Báchor oznamuje, že se letos bude konat
Den medu se soutěží o nejlepší med v sobotu dne 13. října 2001 v kavárně
Evropa a že se příští členská schůze uskuteční až 16. 8. 2001.
Pro mnohé bude tato přestávka zpestřena zájezdem do Příchovic.
S přáním úspěšné sezóny se rozcházíme.
Včelařská sezóna v plném proudu

Nastala doba, která prověří to, jak jsme po loňské sezóně připravili
svá včelstva na sezónu nadcházející. Ovocné stromy, řepka i například
kaštany začaly kvést, díky časnějšímu nástupu jarního počasí poměrně
brzy a tato raná snůška proběhla bez větších výkyvů počasí, takže zavládla
vcelku spokojenost s výnosy prvního medu. Pisatel těchto řádků vytáčel
poprvé již 12. května!!! Ne takový byl pak průběh další předpokládané
snůšky ze svazenky, které mu naseli zemědělci z Hostovic za plot, asi 15
hektarů. Po jejím plném rozkvětu, kdy svojí vůní začala velmi lákat včely,
uhodilo nepříznivé počasí, kdy se snížila teplota a téměř denně skrápěly
pole dešťové přeháňky doprovázené silným nárazovým větrem. Včely,
kterých mnoho zůstávalo na poli, nosily jenom tmavomodrý pyl a medu
nepřibývalo, spíše naopak. Až teprve konec července a srpen umožnily
nanést trochu medu, ne však takové množství, jaké se dalo ze svazenky
očekávat.
Zájezd k manželům Sedláčkovým do Příchovic u Plzně

26. května 2001 v 05.00 hodin vyrážíme od Zimního stadionu
autobusem směr Praha a pak dále směr Plzeň. Do Příchovic přijíždíme o
něco dříve před předpokládanou 9. hodinou. V samotné obci, která se
nalézá ve zvlněné krajině, se však dostáváme do pasti v podobě do kopce
vedoucí křivolaké úzké uličky a posléze křovím obrostlé polní cesty.
Pokus otočit autobus na odbočce z této cesty končí nezdarem a v tom se
objevuje přítel Sedláček, kterému se donesla zpráva, že obcí projel
autobus a jej napadlo, že by to mohl být náš zájezd. Jako člověk znalý
místních cest nás dovedl přes okolní obce zpět do Příchovic.
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Tam naše exkurze začíná jeho poutavou přednáškou. Její motto by
se dalo vystihnout asi takto:" Nečekat jak se budou záležitosti kolem včel
samy vyvíjet, nýbrž cíleně jejich vývoj vést a to v souladu s jejich
přirozenými vlastnostmi za miliony let získanými". Za základ úspěchu
zdůraznil ničím nenahraditelný význam tvorby oddělků. Obšírně také
pohovořil o tom, jak dělat obchodní politiku a v této souvislosti o
významu reklamy a propagace včelích produktů. Neměli bychom se
podbízet nízkými cenami v případě, že dbáme na jejich vysokou kvalitu.
Po prohlídce jeho medárny a chovných úlků umístěných na
zahradě u jeho domu se s ním loučíme a vyrážíme do Přeštic, kde na nás
čeká oběd v podobě smaženého řízku s bramborem.
Dalším naším cílem a to posledním je prohlídka zámku Kozel, kde
je k vidění mnoho věcí, připomínající doby dávno minulé.
Potom již následuje zpáteční cesta. Do Pardubic přijíždíme v 19
hodin. Názory na celý zájezd se různí. Většina z nás se však shoduje na
tom, že to byl pěkný výlet i s pěkným počasím, které nám toho dne přálo a
že jsme se i něco nového dověděli.
Názorné přednášky ve školách – krok správným směrem

Že s příchodem snůšky a nastávajícího medobraní není času nazbyt
je víc než zřejmé. Přesto se našli tři dobrovolníci, kteří si udělali čas a v
měsíci červnu vykonali v několika Základních školách v Pardubicích
přednášky a hlavně besedy o včelaření s dětmi od druhých do pátých tříd.
Těmito byli přátelé Zdeněk Matoušek, Ing. Josef Křepela a pisatel těchto
řádků, který navíc pro větší názornost zhotovil prosklený úlek na dva
plásty nad sebou.
Dětskému věku přizpůsobené vyprávění zaujalo vždy tak, že děti
ani nevnímaly ubíhající čas a i díky jejich učitelům, kteří to dovolili, se
besedy protahovaly daleko za konce vyučovacích hodin.
Pro přehled je možno uvést, že dne 13. června 2001 se takovéto
besedy uskutečnily v Základní škole v Sezemicích. Následovaly besedy
dne 15. června v Pardubicích - Polabinách I, pak 26. června v Pardubicích
v Základní škole Staňkova, a 28. června v Základních školách v Černé za
Bory a v Pardubičkách. V každé ze jmenovaných škol se besed postupně
zúčastnilo několik tříd.
A ještě některé ze zvědavých dětských dotazů: Kolik váží včela?
Kolik je včel v úle? Jak dlouho žije matka a včely? Kolik včel vynáší
matku z úlu, když tato umře? Je možno začít včelařit jen s matkou?
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S dobrými pocity, že se nám snad podařilo v dětských dušičkách
zasít semínka, která mohou za nějaký čas vzklíčit a přeměnit se v hlubší
zájem o včelaření, jsme tuto činnost pro letošní rok ukončili a nadále jsme
věnovali svoji pozornost a úsilí tomu, abychom úspěšně zvládli letošní
včelařskou sezónu.
První schůzka výboru po prázdninách, obtěžovaní sousedé, žádosti
o dotace

Po prázdninové přestávce se výbor schází až v pondělí 13. srpna
2001 aby připravil průběh nastávající členské schůze. Přítomni jsou
přátelé: Ing. Josef Křepela, Ing. Jiří Marhan, Zdeněk Matoušek, Ing.
Stanislav Poskočil, Ing. Josef Šroll, Ing. Josef Vlach, Ing. Bohumír
Pitthard, Josef Havrda. Omluveni jsou předseda Evžen Báchor a jednatel
Ing. Stanislav Panuš - oba jsou na dovolené.
Obtěžováni včelami našeho člena přítele Miroslava Kadlečka bytem
Ohrazenice, Čechova 209, se cítí jeho sousedé. Ti žádají výbor ZO o
stanovisko, když před tím byla věc bezvýsledně projednávána na
Obvodním úřadu v Rosicích n. Labem. Výbor se dohodl na to, že
stanovisko zaujme až po návratu přítele předsedy z dovolené. Ten je totiž
do věci nejvíce zasvěcen.
Na nastávající členské schůzi se začnou přijímat žádosti o dotace a
o státní příspěvky na zazimování. Formuláře žádostí jsou všem členům k
dispozici v časopisu Včelařství. V této souvislosti výbor pověřuje přítele
pokladníka Ing. Marhana ověřováním podpisů žadatelů. Ověřování podle
směrnic má provádět předseda ZO, ten je však na dovolené a členové byli
vyzváni před tím, aby tyto žádosti podávali již na srpnové členské schůzi.
Ve směrnicích ÚV ČSV k výplatě dotací a státních příspěvků
výslovně zakázáno při rozesílání peněz strhávat poštovné těm, kteří si pro
ně nepřijdou. Poštovné by měla hradit Základní organizace, která by tak
brzy přišla na buben. Proto navrhneme členům, pokud si skutečně sami
nebudou moci peníze převzít a nebudou-li mít ani nikoho, kdo by je pro ně
převzal, aby zasílali plnou moc pokladníkovi, který jim pak peníze pošle
jako soukromá osoba.
Náplň srpnové schůze doplní přátelé Ing. Josef Šroll a Václav Bureš
a to aktualitami ze včelařství.
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Mor opět blízko našeho území, jak proti loupeži, výměna dalších
zkušeností

16. srpna 2001 se koná členská schůze. Jejímu programu
předchází vystoupení člena Okresního výboru ČSV přítele Emanuela
Veselého, který nám sděluje, že těsně u hranic našeho okresu, konkrétně v
obci Bělečko se vyskytl mor včelího plodu. Ochranné pásmo zasáhne i náš
okres a to obec Býšť.
V souvislosti s léčbou varoázy jsou připomenuty zásady užití
gabonových pásků, které by neměly být ve včelstvu déle než 24 až 30 dnů.
Jak postupovat při loupeži

Aktuálně také pohovořil přítel Ing. Josef Šroll o tom, jak předcházet
loupeži a jak postupovat v případě, když k ní již došlo. Loupež je dosti
často zaviněna neopatrností včelaře a proto je lepší jí předcházet. Když už
k ní dojde, tak jsou některé způsoby, jak zmírnit její následky, nebo ji
zastavit. Někdy pomůže zúžení česen nebo skleněná tabulka před česnem,
nebo kopřivy na česně. Když nepomůže ani toto, tak nezbývá než včelstvo
odvézt do vzdálenosti nejméně 10 km, nebo jej zasíťovat a během dne jej
několikrát postříkat vodou a v podvečer otevřít, aby loupežící včely mohly
odlétnout. To po několik dnů opakovat až se situace uklidní. Jako poslední
vidí možnost vylupované včelstvo sklepat z plástů nebo vysířit.
V souvislosti s loupeživostí nedoporučuje krmit teplým cukerným
roztokem, teplý včely dráždí a k loupeživosti podněcuje. Sám včelaří
v odlišných podmínkách a to na Trutnovsku v Malých Svatoňovicích
v nadmořské výšce 550 metrů. Včelstva se tam rozvíjejí později a jen
zřídka využijí něco z jarní snůšky. Vede je proto tak, aby byla využita
lesní snůška.
V další části si pak členové vyměňovali zkušenosti. Přítel Oldřich
Vondrouš uvedl poznatek, který si přivezl z návštěvy u přítele Kolomého
v Starém Městě u Bruntálu. Ten po posledním vytočení medu ještě téhož
dne podá každému včelstvu 4 velké lahve. Dále uvedl, že melicitózní med
vykupuje firma Medokomerc Špaček v Jaroměři za 65,-Kč/kg. Přítel Ing.
Jiří Vojtěch uvedl, že je výhodné dodávat med do VČELY PŘEDBOJ. Na
oplátku mu přivezli až do domu cukr a to za 16,50/kg. Přítel Hubač pak
poradil, jak lze zkrmovat bez problémů jemný krystal. Chce to dát do
sklenice ½ l vody a potom teprve sypat cukr.
Připravujeme Den medu

Na obou záříjových schůzích - výborové i členské - je největší
pozornost věnována nadcházejícímu druhému ročníku Dne medu, v jehož
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rámci proběhne i soutěž o nejlepší med Pardubicka. Výbor dochází k
závěru, že rozdělení úkolů nebudeme měnit. Ti, kdož se podíleli na
zajištění organizace Dne medu v minulém roce, získali jednak zkušenosti
a na druhé straně se všichni zhostili své povinnosti dobře.
Přítel Ing. Panuš končí jako jednatel

Mimo toho dne 10. září 2001 výbor opětně řeší obsazení funkce
jednatele, protože přítel Ing. Stanislav Panuš jako jednatel definitivně
končí, neboť se stal od 1. června 2001 přednostou Okresního úřadu
Pardubice. Jednání toho dne jsou přítomni přátelé: Ing. Josef Křepela, Ing.
Josef Šroll, Ing. Josef Vlach, Ing. Jiří Marhan, Ing. Bohumír Pitthard, Ing.
Eva Jarkovská, Evžen Báchor, Ing. Stanislav Panuš, Zdeněk Matoušek,
Josef Havrda.
Výbor toho dne také rozhodl pokračovat v pořádání Dne medu i
soutěže o nejlepší med i v příštím roce 2002, neboť nám Magistrát města
Pardubice nabídl pro jeho pořádání prostory bývalého Závodního klubu
ROH TESLA Pardubice, dnes Druhé divadelní scény v Hronovické ulici.
Protože tam jsou značně velké prostory, musíme s přípravou této akce
začít již zjara příštího roku.
Výbor dále rozhodl, že těm včelařům, kteří chovají včely na území
jiné organizace a kteří nepředloží potvrzení o tom, že tam jsou
registrováni od příslušné základní organizace, nebudou vyplaceny dotace
ani státní příspěvek a peníze se vrátí do Prahy,
Přítel Ing. Josef Vlach novým jednatelem

13. září 2001 se členové schází v kavárně EVROPA na své
pravidelné členské schůzi. Tam přítel Báchor sděluje, že příští rok kdy
oslavíme 95. výročí založení naší organizace se budou konat ne jeden ale
dva Dny medu v Hronovické ulici.
Po několika dnech mezi výborovou a členskou schůzí, které si vzal
na rozmyšlenou přítel Ing. Josef Vlach, bytem Pardubice, Gagarinova 383,
se tento uvolil funkci jednatele převzít.
Přítel Mgr. Petr Šedivý odchází z naší ZO

Na této členské schůzi oznámil přítel předseda, že členství v naší
organizaci ukončil písemně přítel Mgr. Petr Šedivý, který přechází do
Základní organizace ČSV Rohovládová Bělá. Důvodem je to, že má svých
280 včelstev převážně na území ZO Rohovládová Bělá a tato organizace
na něm požaduje příspěvek z jednoho včelstva a tentýž poplatek dává i
naší ZO, což je pro něho finančně neúnosné. Dlouholeté členství také
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ukončil přítel Václav Koudelka z Dukly a to pro stáří, bude mu brzy 89
let. Prodává včelstva v Univerzálech a v Pětiletkách.
Uctili jsme památku naší členky přítelkyně Pavlíny Novotné rozené
Křivkové ze Starých Čívic čp. 234, která tragicky zahynula jako cyklistka
při dopravní nehodě ve věku 27 let.

2. Den medu se soutěží o nejlepší med

13. 10. 2001 DEN MEDU se SOUTĚŽÍ O NEJLEPŠÍ MED
V průběhu Městského festivalu, který probíhal ve dnech od 7. do
14. října 2001, jsme přispěli i my, pardubičtí včelaři uspořádáním "DNE
MEDU", v jehož rámci proběhla i "SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ MED
PARDUBICKA".
Od časných ranních hodin dne 13. října 2001 přiváželi do kavárny
EVROPA členové ZO rozličné včelařské předměty, které posloužily jako
exponáty malé výstavy. Na té byly ke shlédnutí různé předměty a
pomůcky od úlů, přes včelařské nářadí a včelí dílo až po odvíčkovací
přístroj a medomet.
Do osmé hodiny ranní byly ještě přijímány vzorky medu do
soutěže. Těch se sešlo 76 od 50 včelařů. V 8.00 hodin se své funkce ujala
desetičlenná porota pod vedením přítele Ing. Stanislava Poskočila a počala
hodnotit vzorky medu. Vzorky byly anonymní, byly označeny pouze čísly,
která jim přidělila nezávislá přijímací komise. Hodnoceno bylo šest
kriterií a to: vůně, barva, chuť, čirost, viskozita a čistota. Hodnocení
vzorků medů bylo ukončeno krátce po 10. hodině a od té doby mohli
návštěvníci med ze soutěžních vzorků ochutnávat. V zájmu zachování
hygieny byl u stolů, na nichž byly vzorky umístěny, neustálý dohled a to,
aby byla dodržena zásada: jedna špejlička jen na ochutnání jednoho
vzorku. V 15.00 hodin byly pak vyhlášeny výsledky soutěže. Jako nejlepší
med z Pardubic a blízkého okolí byl porotou shledán smíšený med přítele
Jiřího Stejskala z Pardubiček, na druhém místě byl ohodnocen med přítele
Stanislava Poskočila a na třetím místě opět smíšený med a to přítele
Vlastimila Benadika.
Ač soutěž o nejlepší med s následnou ochutnávkou soutěžních
vzorků vzbudila značnou pozornost, byla jen jednou součástí "DNE
MEDU". Mimo ní bylo ke zhlédnutí i zdobení medových perníčků paní
Zdenou Moravcovou, manželkou našeho dlouholetého aktivního člena
přítele Josefa Moravce ze Žižína. Perníčky byly i ke koupi a byl o ně
18

velký zájem. Včelařskou tematiku měly i výrobky keramičky paní
Alexandry Prokopové. Zajímavá byla opět i její replika starodávného
hliněného včelařského dýmáku.
Zájem byl i o ochutnávku dolské hořké a mandlové medoviny.
Zřejmě chutnaly, protože jí přítel. Ing. Pitthard prodal 124 lahví.
Nebyl by to Den medu, kdyby zde nebylo možno med zakoupit.
Několik našich členů přijalo výzvu, aby zde návštěvníkům svůj med
nabídli. Nasazení poměrně vysoké ceny (80,-Kč/1 kg), však bylo zřejmě
příčinou toho, že jej mnoho neprodali, neboť obvyklá cena, za níž je
možno přímo od včelaře med zakoupit je od 65. - Kč. Z toho plyne
poučení pro příště.
Šikovné ruce studentek soukromé Floristické školy z Hradce
Králové přímo na místě vázaly velice vkusné kytice, o něž byl mezi
návštěvníky Dne medu velký zájem.
Průběh Dne medu zpestřila vystoupení dětského folklorního
souboru Perníček a oblíbené místní kapely Živaňanka.
V neposlední řadě značnou pozornost návštěvníků Dne medu, bez
ohledu na jejich věk, vyvolávaly včely umístěné v proskleném úlku, který
tam vystavoval pisatel těchto řádků. Zajímavostí pak bylo, že se včelky
seděly klidně, nenechaly rušit a po celou dobu se věnovaly své práci v
tomto úlku.
Závěrem je možno konstatovat, že se druhý ročník DNE MEDU se
vydařil a potvrdil skutečnost, že byla navázána dobrá spolupráce s
Magistrátem města Pardubic, který se o naší činnost zajímá, hodnotí ji
velmi kladně a navíc ji podpořil finančně.
Přítomnost redaktorky a šéfredaktora časopisu Včelařství RNDr.
Hany Kůsové a Mgr. Petra Prokeše na DNI MEDU a jejich ocenění naší
práce se pak projevila v rekordně krátkém čase a to již ve 12. čísle
časopisu Včelařství, v rozsahu jedné a půl strany informací o DNI MEDU
i o naší Základní organizaci jako takové.
Na závěr toho dne nezbývá než konstatovat, že se nám opět podařila
dobrá věc. Pro pisatele těchto řádků to pak byl významný den, neboť
k němu v odpoledních hodinách do místa konání Dne medu dorazila
zpráva, že se mu narodilo šesté vnouče, a to jménem Vojtěch.
Hodnocení Dne medu

15. října 2001 se schází výbor. Přítomni jsou přátelé: Evžen
Báchor, Ing. Josef Vlach, Ing. Josef Křepela, Zdeněk Matoušek, Ing. Eva
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Jarkovská, Ing. Josef Šroll, Ing. Jiří Marhan, Oldřich Kimler, Ing.
Bohumír Pitthard, Josef Havrda.
Dnes se zabývá vyhodnocením Dne medu a přípravou Oběžníku na
rok 2002. Konstatuje, že Den medu měl opět příznivý ohlas ve veřejnosti a
potvrzuje to, že se uskuteční i v následujícím roce 2002, kdy oslavíme 95
let trvání organizovaného včelaření na Pardubicku. Členové výboru se
shodli na tom, že takovéto akce jsou dobrou propagací včelařství a že
navíc přispějí i k odbytu včelích produktů.

18. října 2001 se schází členská schůze. Na ní jsou předány
diplomy těm účastníkům soutěže o nejlepší med, kteří nemohli čekat do
vyhlášení výsledků přímo v den konání Dne medu. Všem, kteří se podíleli
na zdárném průběhu DNE MEDU předseda přítel Evžen Báchor
poděkoval. Připomněl též, že jsme nabyli zkušenosti a že si budeme moci
dovolit příští rok uspořádat celou akci ve větším rozsahu a to dvoudenní v
sále bývalého klubu TESLA v Hronovické ulici. Přečetl též dopis, v němž
nám ředitelka Spolkového domu paní Jana Broulíková děkuje za
popularizaci Spolkového domu.
Bylo vzpomenuto přítele Viktora Ryšavého z Pardubic, Benešovo
náměstí, který pro nemoc odešel dobrovolně z tohoto světa.
Za člena byl bez připomínek přijat Zdeněk Bous nar. 1977, bytem
Čeperka, Jiráskova ulice. Má 3 včelstva, která si se svolením veterinářů
přivezl do Čeperky ze Svinar.
Jsme také zvědavi, jak dopadne avizované rozšíření prodejny
semen a zahrádkářských potřeb pana Hrstky v Sakařově ulici o včelařské
potřeby. Pan Hrstka je v Nasavrkách vyučený včelař, pro alergii však
včely nechová. Zpočátku uvažuje o prodeji takzvaně "na objednávku".
Z méně příjemných informací, kterých se nám dostalo, je potřeba
uvést to, že se uvažuje, aby v budoucnosti naše včely léčili jen veterinární
lékaři. V tom případě by léčení jednoho včelstva vyšlo ročně na 250,- až
300,-Kč. Zda se podobné pohromě vyhneme, bude záležet jen na tom, jak
poctivě budeme sami svá včelstva léčit. K letošnímu ošetření včelstev
dvěma fumigacemi jsou vydány poslední pokyny, neboť v průběhu
následujících dnů by se měly uskutečnit po deseti dnech po sobě jdoucí
dvě fumigace přípravkem Taktik. Na listopadové členské schůzi se mají
odevzdat protokoly o ošetření se třemi datumy a to data vložení
Gabonových pásků a dvou fumigací.

20

12. listopadu 2001 se klubovně schází výbor. Přítomni jsou
přátelé: Evžen Báchor, Ing. Eva Jarkovská, Oldřich Kimler, Ing. Bohumír
Pitthard, Ing. Jiří Marhan, Zdeněk Matoušek, Ing. Josef Křepela, Ing.
Josef Vlach, Ing. Stanislav Poskočil, Josef Havrda. Projednává obsah
oběžníku, který navrhl přítel Báchor. Oběžník budeme předávat při
výplatě dotací a státních příspěvků, abychom ušetřili značný obnos za
poštovné. Také je schválen návrh, aby se na léčiva pro rok 2002 vybíralo
20,-Kč namísto dosavadních Kč 18,-.
V klubovně budou služby pouze první a poslední středu v měsíci

Protože se stále zmenšuje počet členů, kteří by mohli sloužit středy
v klubovně, je schválen návrh přítele Ing. Josefa Křepely a to aby se
služby držely jen první a poslední středy v měsíci. Přítel Miroslav Teplý
není k dosažení a přítel Bureš chce ukončit členství ve výboru.
Výplatu peněz na listopadové členské schůzi zajistí pokladník
přítel Ing. Jiří Marhan a pomohou mu přátelé Oldřich Kimler, Ing. Josef
Vlach, Zdeněk Matoušek.
Přítel Evžen Báchor sdělil, že inventář klubovny, který měl
původně patřit nám, není naším majetkem, patří Sdružení pro ochranu
duševního zdraví, s nímž klubovnu sdílíme. Na nás nemohl být převeden.
Byl schválen návrh přítele Báchora, abychom místo 500,-Kč
pracovníkům, kteří o Dnu medu s počítačem zajišťovali soutěž o nejlepší
med, dali med ze soutěže.
Výplata dotací a státního příspěvku

15. listopadu 2001 se koná jen výplata dotací a státního příspěvku
na zazimovaná včelstva. Při jejich vyplácení je členům předáván Oběžník
ZO, který nese stejné datum. V oběžníku je mimo pozvání na 94. VČS a
termínů schůzí na rok 2002 potřebné informace tak jako každoročně.
Mimo povinnosti do konce ledna odevzdat směsné vzorky měli příteli Ing.
Stanislavu Poskočilovi, nahlásit na místně příslušný obecní nebo městský
úřad stanoviště včelstev, do příjmů ze včelařské činnosti započítat také
podporu a státní příspěvek, je tam také upozornění nezapomenout do 15.
září podat žádost o dotaci a státní příspěvek na zazimování, pokud budou
tyto vypláceny. Nakonec jsou uvedeny hlavní akce, které se v roce 2002
uskuteční. Bude to jednak oslava 95. výročí vzniku naší organizace
spojená s výstavou a soutěží o nejlepší med a zájezd s včelařskou
tematikou.
Je to naše poslední setkání v roce 2001.
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Několik slov nakonec

Co o tomto roce říci na závěr. Byl to rok, kdy se nám opět podařilo
pozvednout laťku v propagování včelaření mezi našimi spoluobčany i
mezi těmi nejmladšími. Nezaostali jsme ani v osvětě, která byla zaměřena
nejen na zvýšení vědomostí v péče o včely, ale také na způsoby jak zvýšit
propagaci příznivých účinků včelích produktů na lidské zdraví a tím i
zlepšili podmínky jejich odbytu. Naše činnost byla zpestřena zájezdem
k progresivnímu včelaři příteli Sedláčkovi do Příchovic u Plzně, od něhož
jsme získali náměty a poučení jak obstát v dnešní rušné době. Vrcholnou
událostí pak bylo uspořádání druhého ročníků Dne medu v kavárně
Evropa ve Spolkovém domě na Perštýnském náměstí. Na ní jsme si
ověřili, že je mezi námi stále dosti přátel ochotných pomoci společné věci.
Podařilo se nám vyřešit obsazení dvou klíčových funkcí ve výboru ZO a
to pokladnictví – přítel Ing. Jiří Marhan a jednatelství – přítel Ing. Josef
Vlach.
Při hodnocení roku včelařského je možno říci, že v našich
končinách to byl rok průměrný.
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