Výroční zpráva
Vážení přátelé, v letošním roce si připomínáme 70 let činnosti naší ZO Jimramovsko.
Podle mého názoru, každý svaz pokud má mít v dnešní době význam, musí zajišťovat
dokonalý servis a informovanost pro své členy. V novém časopise nástavkových včelařů
Moderní včelař byla v posledním čísle přiložena a vytištěna iniciativa „Dvě jubilea“
emailová adresa: www.modernivcelar.cz/. Zde se iniciátoři snaží trochu rozhýbat činnost
ČSV, hlavně na úrovni ÚV, s většinou jejich názorů a námětů lze souhlasit, o některých
bodech lze diskutovat.
Od května loňského roku jsme právoplatnými členy EU. Od tohoto data je podstatně
větší volnost v pohybu osob, ale i značná volnost v nákupu včel, včelích matek a včelích
produktů. Nyní bude záležet na nás jak si obhájíme čistotu chovu včely kraňské a jejích linií,
Podaří li se nám zabránit bastardizace čistých plemen. S tímto pak úzce souvisí i
nekontrolovatelné šíření nemocí včel – mor, tumida apod.
Několik let platí nový plemenářský zákon, kde včela je zařazena mezi hospodářská zvířata,
v našem státě je kraňská včela vedena jako genová rezerva a proto jako každé hospodářské
zvíře spadají i včelstva do centrální evidence .
Zhodnotím-li uplynulé volební období, myslím si , že se nám podařilo udržet příznivý
zdravotní stav včelstev, za což patří dík důvěrníkům a každému včelaři.Nejlepších výsledků u
omezování roztoče bylo dosaženo v roce 2004 , kdy se na jaře přeléčovalo minimum včelstev
na varozu. /z 30 % na 5% jarního léčení/.
Uskutečnilo se několik zájezdů, velice se mi líbilo v Pekařově u přítele Kašpara, zajímavý
zájezd byl v Rosicích a na Kývalce u přítele Janouška s příjemným zakončením ve vinných
sklepech v Nechorách v Prušánkách.Taktéž přednášky měli slušnou úroveň, velice zajímavá
byla přednáška přítele Vydry v loňském roce, taktéž zajímavá byla přednáška naší rodačky
Doc. Kubišové z Brna. Uskutečnilo se několik chovatelských setkání velice příjemných.
Velice dobře funguje včelařský kroužek pod vedením Zdenka Vraspíra
Myslím si , že pro naši ZO minulý rok byl celkem příznivý.
Velice kladně hodnotíme navýšení počtu včelstev oproti roku předcházejícímu o 116 včelstev.
/ letos 69 členů zazimovalo 702 včelstev, nečlenů 5 se 23 včelstvy
rok předcházející 67 členů 588 včelstev/
Nyní máme průměrný počet včelstev na jednoho včelaře 10 včelstev.
Dotace na včelstvo byla přiznána pouze 144 Kč. Členové odvedly 144 Kč jako členský
příspěvek na časopis Včelařství.
Dále odvádí každý člen 16 Kč na včelstvo z čehož 15% zůstává naší ZO
85% se odvádí na ústředí
Dále odvádí každý člen 15 Kč na včelstvo,tyto peníze slouží pro chod naší organizace, pro
nákup léčiva, odeslání a vyšetření zimní měli, poštovné apod.Na léčivo, které se objednává
přes okres přispívá ÚV /neplatí pro pásky fumigační/ 60 % z ceny.
Nečlenům se ztrhává 20 Kč.
Povedlo se nám v roce 2004 zakoupit dva kompletní fumigační přístroje - kompresor a
vyvíječ aerosolu – v celkové ceně kolem 40 000 Kč. Čemuž předcházela poměrně složitá
jednání korespondence a cesty na kraj do Jihlavy. Původně to měl být grantový program ,
posléze Ministerstvo zemědělství upozornilo, že tento grantový program není schválen v EU a
tudíž by zhruba muselo proběhnout dvouleté schvalovací řízení, které by také nemuselo být
v unii schváleno. /včelařství patří pod rezort zemědělství/ .Načež nám vyšel po dlouhých
průtazích kraj vstříc – sepsala se smlouva o dílo a byla zpracována Studie o stavu včelařství
na Jimramovsku –za což jsme vyfakturovali 27 000 Kč./Využit Zpravodaj 2004/ Toto by

nebylo možné bez zajištění dalších finančních prostředků a to především od obecních úřadů,
které nám přispěli na tento ozdravovací program. Ještě jednou poděkovat OU Dalečín,
Borovnice, Nový Jimramov, Unčín, Věcov, Sněžné, za což děkuji také Vám kdo jste osobně
na těchto OU tyto žádosti podpořili.
Jinak v loňském roce těsně před zdražením zajistil přítel Brouček nákup levnějšího cukru pro
všechny zájemce z řad včelařů.
Tak jako každý rok se uskutečnilo podzimní ošetření včelstev proti roztoči destruktor,
kterému předcházelo ošetření kyselinou mravenčí
S MVDr. Burešem jsme řešili jeden případ, kdy včelař odmítl léčit včelstva, taktéž jsme byli
upozorněni na případ, kdy včelař neodevzdá měl na vyšetření přes organizaci, pak tuto
povinnost si musí zajistit sám včelař na svoje náklady a musí dát vědět okresnímu veterináři
jak to dopadlo.
Otravy včel: Vyšetření na akreditovaném pracovišti – Jihlava, veterina Brno x ne Dol
Komise – rostlinolékař
- zástupce obce
- chovatel
- OVS /MVDr. Bureš/
- Ten kdo provedl postřik
Nemá smysl hlásit otravu včel, pokud nemáte do konce února nahlášeno stanoviště na OU
Povinnost včelaře.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem Vám včelařům, všem důvěrníkům, protože chod naší
organizace a hlavně léčení včelstev bez Vaší spolupráce si nedovedu představit.Děkuji za
pozornost.
At12. Volba výboru - návrh
Funkce
jméno a přímení
Bydliště PSČ
telefon
e-mail
………………………………………………………………………………………………..
Předseda
Totušek Miroslav Ing. Jimr. Pavlovice 6 592 42 606711696
Místopředseda
Brouček Miloslav Ing. Věcov 25
592 44 606562043
Jednatel
Klapálek Zdenek Jimramov-Benátky 25
592 42 605414831
Pokladník
Dostál Vladimír Jimramov Žabárna 317
592 42 566562795
Osvětový ref.
Sedláček Josef, Michov 30
592 42 776216077
566562217
Nákazový ref.
Cik Stanislav, Jimramov 296
592 42 728844479
Práce s mládeži
Vraspír Zdenek Jimr. Pavlovice
592 42 724184759
Chovatelský ref.
Novotný Josef, Dalečín 2
592 41 566573254
Předseda KRK
Kozáček Josef, Strachujov 3
592 42 566562159
Člen KRK
Suchý Zdeněk , Krásné 13
592 03
Člen KRK
Svoboda František, Dalečín 52
592 41
Člen výboru
Kratochvíl Jar., Slámova 10, Brno 18
618 00
Člen výboru
Lorenc Jiří, Borovnice 107
592 42
Výbor a KRK byl zvolen všemi přítomnými členy naší organizace.
Důvěrnici pro jednotlivé obce:
Jimramov – horní část Pakosta Oldřich,Jimramov 41
Jimramov – dolní část Vašek Josef, Jimramov 113
Borovnice- Lorenc Jiří, Borovnice 107
Nový Jimramov – Bureš Josef, Nový Jimramov 28
J. Paseky, Javorek – Teplý Miroslav, Javorek 50
Daňkovice, Spělkov – Suchý Zdeněk, Krásné 13
Strachujov, Unčín- Kozáček Josef, Strachujov 3

592 42 566562097
592 42 566562703
592 42
592 42 566562116
592 03
592 03
592 42

Dalečín, Velké Janovice – Novotný Josef, Dalečín 2
Veselí- Chalupník Milič, Veselí 13
Hluboké- Kratochvíl Jaroslav, Slámova 1, Brno 18
Ubušín – Tobiáš František, Ubušín 36
Michov- Sedláček Josef, Michov 30
Věcov- Ing. Brouček Miloslav, Věcov 25
J. Pavlovice- Procházka Josef, Jimr Pavlovice 21
Důvěrníci byli zvoleni všemi přítomnými členy naší organizace.

592 41
592 65
618 00
592 42
592 42
592 44
592 42

566573254
566573144
548530402
566562014
566562217
566562043
566562849

