Výroční zpráva
Vážení přátelé, podle mého názoru, každý svaz pokud má mít v dnešní době
význam, musí zajišťovat dokonalý servis a informovanost pro své členy, musí hájit
zájmy svých členů. Máme za sebou rok, kdy došlo k omlazení našeho výboru ZO a
k prostřídání některých funkcí. Fakt je, že u několika členů došlo k nepochopení a
vysvětlili si to jako útok na svou osobu, ale přesto si myslím, že tyto obměny by měly
probíhat při každých volbách, protože jinak by volby ztrácely smysl. Je dokázáno, že
po pěti až deseti letech člověk pracující v jakékoliv funkci zapadá do stereotypu.
Velkým přínosem jsou pravidelné schůzky a besedy výboru a členu každou poslední
neděli v měsíci v 10 hod. na Panském domě, jedná se o přátelské a tvůrčí setkání
s prodebatováním celé řady včelařských námětů.
Taktéž při volbách do okresních výboru proběhla poměrně velká obměna:
předseda Liška – Slavkovice, jednatel Kunc.
V prosinci loňského roku proběhly na VIII sjezdu ČSV volby do UV ČSV a
KRK. Po velkých diskusích zůstal předseda a tajemník původní, přesto ve výboru
došlo k rozsáhlým obměnám. Pro nás bude důležité, aby i stávající vedení bylo
schopno udržet alespoň současnou úroveň v prevenci a léčení nemocí včel, podporovat
kvalitní chovy matek, zajistit granty a podpory pro udržení stávajícího zavčelení
krajiny a tím opylení všech hmyzosnubných rostlin, ne malá pozornost je a bude
věnována propagaci prodeji českých včelích produktů. S diskusními příspěvky se
máme možnost seznámit v časopise včelařství.
Od května roku 2004 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. Dnes není žádný velký problém sednout do auta a dovést
chovný materiál z kterékoliv země EU. Nyní bude záležet na nás, jak si obhájíme
čistotu chovu včely kraňské a jejích linií. Podaří li se nám zabránit bastardizace
čistých plemen. (Německo)Musím upozornit, že na naše území se šíří i včela
Bukfalská. (okres Svitavy) Její opodstatnění v nižších polohách. S tímto pak úzce
souvisí i nekontrolovatelné šíření nemocí včel – mor, malý úlový brouk tumida,
rezistentní roztoči vůči léčivům, virová onemocnění plodu, 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 , z čímž
nám přibylo další papírování.
Zhodnotím-li uplynulé volební období, myslím si, že se nám podařilo udržet
příznivý zdravotní stav včelstev, za což patří dík důvěrníkům a každému včelaři.
Na léčení včelstev vynakládáme nemalou částku – v loňském roce to bylo
přes18 000 Kč, přestože část peněz by se měla vrátit formou dotace, je to nejvyšší
částka ze všech organizací na Žďársku. Výsledky vyšetření měle v letošním roce nám
říkají, že došlo k mírnému zvýšení výskytu roztoče varoa destruktor. Na jaře budeme
muset přeléčit 10% včelstev. (1,5-30%)Pozor nechtěl bych podcenit tuto problematiku
– je nutné neustále sledovat zdravotní stav, zvláště pozor na dovozy matek ze
zahraničí. Proto je ideální, pokud si budeme rozchovávat chovný materiál sami.
Pro zajištění lepšího odbytu medu jsme vytvořili dle návrhu pana Rady vlastní
etiketu s doprovodnými informacemi o včelích produktech, které propagují čistotu
prostředí v okolí Jimramova.
Přestože v nadcházejících několika letech lze
předpokládat snižování ceny cukru, neměli bychom prodávat med spotřebiteli pod

výrobní cenu. Věřím, že v obstarávání levnějšího cukru a spolupráce v zajištění
odbytu medu bude nadále pokračovat a rozšiřovat se, čemuž nemalou měrou přispívají
i pravidelné nedělní schůzky poslední týden v měsíci.
Byl bych rád, abychom potřebné informace měli možnost aktuálně zjišťovat
přímo na našich internetových stránkách, byli zřízeny v lednu 2006 a tím oslovit i
mladší generaci. Zároveň bych Vás chtěl oslovit, aby stránky měly patřičný efekt o
zasílání nových zajímavých informací týkající se včelařství přímo od Vás včelařů.
Stránky vede jednatel přítel Klapálek Z.
Tímto musím poděkovat novému jednateli příteli Zdenku Klapálkovi nejen za
vytvoření těchto internetových stránek, ale i za aktualizaci celého včelařského
programu, odkud se tisknou všechny tiskopisy a žádosti. Věřte, předělat celou databázi
- tato práce se nepočítá na hodiny, ale na dny až týdny. Podobně je to i s
internetovými stránkami na adrese http://zocsvjimramov.unas.cz.
Když děkuji jmenovitě, nemohu zapomenout na nového pokladníka přítele Ladislava
Dostála, který se velice rychle zapracoval do této problematiky a musím říci, že
s Láďou je výborná spolupráce i když patřičně hájí koruny v pokladně.
Taktéž velice dobře funguje včelařský kroužek pod vedením přítele Zdenka Vraspíra,
který zároveň zajišťuje celou řadu propagačních materiálů, za což mu patří velký dík,
doufám, že i tito mladí včelaři začnou navštěvovat odborné přednášky.
Ne malý dík patří i příteli Cikovi,nejen za dřívější dlouholetou jednatelskou činnost,
ale i za práci kolem zdravotního stavu včelstev a sběr a odeslání vzorků měle na
vyšetření.
Musím, vzpomenou i přítele Broučka, který ne nejmladší rokama, ale mladý duší nás
často nadchne svým elánem a nápady a velkou zásluhu má za současný rozchov
pekařovské linie včely kraňské a za vytvoření svazové etikety na med.
Velký dík patří též příteli Novotnému Josefovi za dlouholetý rozchov kvalitních
matek.
Dále bych chtěl poděkovat obecním úřadům, které nám v loňském roce
přispěly na chod naší organizace. Jmenovitě chci poděkovat OU Věcov, Jimramov,
Dalečín, Borovnice, Strachujov za což, děkuji také Vám, kdo jste osobně na těchto
OU tyto žádosti podpořili.
Také bych chtěl poděkovat všem Vám včelařům, všem důvěrníkům, protože
chod naší moderní organizace a hlavně léčení včelstev bez Vaší spolupráce si
nedovedu představit.
Na závěr mé zprávy Vás seznámím se záměrem vedení naší včelařské
organizace, původně jsme uvažovali o zkřížení včely kraňské (Apis melifera – genová
rezerva) se světluškou větší (Lampyris noctiluca). Cíl měl být jednoznačný, naše
včely by si v noci posvítily a létaly by a sbíraly nektar úplně celý den. Ale od tohoto
záměru jsme postupně upustili. Důvodem nebyly jenom vysoké nároky na genetickou
manipulaci, ale především ten problém, že do naší republiky se dováží poměrně
mnoho, často nekvalitního medu z Číny, Argentiny, Mexika a jiných zemí. V důsledku
tohoto všeho by nám včelařům nastal veliký problém, co s takovým velkým
množstvím medu. Proto po dohodě s kolegy jsme se nejdříve rozhodli vytvořit etiketu
na med pro místní včelařskou organizaci v Jimramově a tímto propagovat kvalitní
med z ekologicky nejčistší oblasti Vysočiny.
Brouček na etiketě poprvé spatřil světlo světa v této podobě těsně před Vánoci
roku 2005. Tátou tohoto broučka je rodina akademického malíře, pana Rady z Prahy,
přímo autorem je Ondřej Rada. Musím poznamenat, že kmotrem tohoto broučka je
včelař přítel Ing. Miloslav Brouček z Věcova. Přál bych si, aby tito medoví broučci
šířili dále Karafiátovo poctivé a poslušné světlo mezi lidmi po dědinách i po městech,

aby posvítili na lži, přetvářky a faleš, bylo by krásné, kdyby dosvítili přes obrovské
množství úřadů i do politických stran včetně senátu a parlamentu. Přál bych si, aby se
objevovali všude tam, kde se tvoří něco nového, pokrokového, nebo zvláště vzácného
a výjimečného.
Přeji si, aby přinesl Všem včelařům hodně štěstí a zdraví v novém roce 2006.
Děkuji za pozornost.

Zpráva o činnosti

Vážení přátelé včelaři,
dovolte, abych Vás seznámil s některými organizačními údaji. Naše organizace měla k 31.
12. 2005 celkem 68 členů řádných a 6 členů neorganizovaných. U organizace pracuje 1
včelařský kroužek pod vedením přítele Zdeňka Vraspíra. Ke konci roku 2005 odešla s naší
organizace přítelkyně Kašová Dana z Michova a od 1. 1. 2006 přišla do naší organizace
přítelkyně Šmídková Barbora z Věcova, takže počty členů se neměnily.
Organizovaní včelaři v roce 2005 zazimovali 704 včelstva, v roce 2004 to bylo 702
včelstev. Dva naši včelaři včely nemají. Neorganizovaní včelaři zazimovali 25 včelstev,
v roce 2004 to bylo 23 včelstev. Včelařský kroužek zazimoval 3 včelstva, v roce 2004 to
byly 4 včelstva. Oproti minulému zazimování narostl počet včelstev o 3 včelstva na
celkem 732 včelstev. Průměrný počet včelstev na jednoho řádného člena je 10,66 včelstev
a průměrný počet včelstev na jednoho neorganizovaného člena je 4,16 včelstev.
Dotace na včelstvo byla přiznána ve výši 146 Kč. Členský příspěvek byl ve výši
150,-Kč, za to mají členové ZO nárok na časopis Včelařství.
V loňském roce naše organizace zorganizovala dvě vzdělávací přednášky.
Přednáška MVDr. Hajdůškové na téma „Význam včelích produktů pro zdraví člověka“
proběhla 13. 3. 2005 a přednáška přítele Sedláčka z Bučovic na téma „Nástavkové
včelaření“ proběhla 24. 4. 2005. Obě přednášky proběhly ke spokojenosti všech
zúčastněných.
Také loňský zájezd, který se uskutečnil 17. 7. 2005 do Bučovic k příteli Sedláčkovi a
Horních Bojanovic k příteli Opršalovi se setkal s velkým ohlasem. Obzvláště zakončení
ve vinném sklepě.
Dále vám chci sdělit, že v letošním roce oslaví životní jubileum tito naši členové:
Karásek Zdeněk
Pachovský František
Tobiáš Jaroslav
Vašek Josef
Vrtěna František
Tímto všem jmenovaným přeji
úspěchů do dalších let.

14. 05. 1936
22. 10. 1936
19. 09. 1931
08. 10. 1931
08. 06. 1926
hodně zdraví

70 let
70 let
75 let
75 let
80 let
a mnoho dalších životních a včelařských

