Výroční zpráva
Vážení přátelé, nedávno ukončený rok 2006 lze hodnotit pro naši základní
organizaci velice pozitivně. Nám 72 členům se povedlo zazimovat 728 včelstev a jsem
velice rád, že mezi nás patří nejmladší člen Aleš Stejskal z Veselí s 5 včelstvy (11 let),
zároveň mám velikou úctu k našemu nejstaršímu a opravdu zasloužilému včelaři příteli
Petr Rudolfovi z Daňkovic, který se v letošním roce, doufám ve zdraví, dožije 90 let.
Přesto, že jsme poměrně malá organizace, povedla se nám v loňském roce
zrealizovat celá řada zajímavých akcí. Například v dubnu se uskutečnil odborný seminář
na Skalském Dvoře s přednáškami našich nejlepších odborníků a praktiků, přítel Titěra,
Kolomý, Texl a Sojka, doplněný prodejem včelařských potřeb a degustací různých medů a
medového pečiva. Připomenu nezapomenutelné zahájení přítele Eduarda Makovského
s dechovým orchestrem Základní umělecké školy v Bystřici nad Pern., vzpomenu na
vynikající darované medové pečivo převážně našich žen, na vkusné naaranžování
medoviny, na malované vtipy, ukázku zlepšovacích návrhů, na nakopírování celé řady
materiálu a dalšího propagačního materiálu okolních obcí, na fungující organizaci kolem
vstupného a prezentace, na hojnou účast a řadu dalších věcí, které někdy bereme jako
samozřejmost. Seminář s názvem „Udržitelný rozvoj chovu včel“ měl velice dobrý ohlas a
věřím, že v dalších ročnících v dvouletých periodách budeme pokračovat.
V letošním roce proběhne 15. dubna podobná akce na Zlínsku ve Fryštáku, ještě
trochu ve větším a na tento seminář je možné se do 12. března ještě přihlásit. Probíhá také
v dvouletých periodách.
V letních měsících naši organizaci pak přímo navštívil předseda přítel Ing. Sojka,
kde mimo jiné konstatoval, že naši organizaci zařazuje do první desítky, a zároveň jsme
velice rádi, že se nám povedl navázat velice cenný osobní kontakt. Zároveň si vzal
materiál na článek do včelařství.
Členové výboru a včelaři naší organizace se pravidelně setkávají a řeší aktuální
problémy. Nezapomenutelná a přínosná jsou setkáni přímo na včelínech a včelnicích
našich členů přítele Broučka, přítele Kratochvíla, nebo to poslední posezení při degustaci
medoviny v Pavlovicích u mě.
Díky poměrně velkému úsilí a pozornosti se nám daří udržovat zdravotní stav 728
včelstev na velice dobré úrovni, v poslední době pozorně sledujeme rozšíření ohnisek
moru v naší republice.
Proběhlo odborné proškolení a i úspěšné složení závěrečných zkoušek týkajících
se nemocí včel a zdravotní problematiky třech včelařů z naší organizace v Nasavrkách –
„Prohlížitelé včelstev s osvědčením“, jedná se o přítele Suchého, Sedláčka a Totuška.
V loňském roce na jaře jsme museli přeléčit 10% včelstev, v podletí jsme použili
kyselinu mravenčí a na podzim Varidol. Výsledky vyšetření měle v letošním roce, kde
sběr, zabalení a odeslání měli, měl jako každoročně na starosti přítel Cik, nám říkají, že
budeme na jaře muset přeléčit 8 % včelstev.
Neustále platí, buďme opatrní při veškerých nákupech včelařského materiálu a
přesunu včelstev, zvláště pozor na obrovské množství ohnisek včelího moru, snažme se
zajistit pro začínající včelaře oddělky a včelstva přímo od nás z našeho regionu.
Poměrně příznivý rok na výnos medu v naší oblasti převážně medovicového
původu nám umožnil naplnit společně nakoupené sklenice se šroubovacími víčky s
potiskem a poprvé využít vlastní spolkovou etiketu. Tímto se prodej medu z naší
organizace dostal na jednu z nejvyšších úrovní, čehož důsledkem je, že na počátku
nového roku nemá většina našich včelařů problém s odbytem medu a někteří ze včelařů

mohou bez problémů uvažovat o mírném navýšení stavu včelstev.
Máme možnost potřebné informace získávat, ale i předávat na našich
internetových stránkách, které vede, aktualizuje a dotváří přítel Klapálek. Taktéž
aktualizace včelařského programu a dnes již i nového účetního programu patří též do
kompetence našeho jednatele a částečně pokladníka Vládi Dostála, který velice úspěšně
hospodaří s naší kasou. (49 000)
Pravidelná aktualizace včelařského programu, která spíše funguje, jako záloha dat
se nachází i v mém počítači.
Velice mne těší, že mladí včelaři, pod vedením Zdenka Vraspíra se začínají
zúčastňovat a navštěvovat naše odborné přednášky a akce.
Pokračuje rozchov kvalitních matek a to pekařovských matek u přítele Broučkova
a rozchov Singrovek u přítele Novotného.
Ještě bych chtěl poděkovat obecním úřadům a všem, kteří naše žádosti o příspěvek
na včelaření v loňském roce podpořili, jmenovitě:
OÚ Věcov
3 405,00 Kč
OÚ Borovnice 3 000,00 Kč
OÚ Dalečín
2 000,00 Kč
OÚ Jimramov
2 000,00 Kč
OÚ Krásné
500,00 Kč

Dále Vás chci všechny pozvat na přednášku přítele profesora Přidala Antonína
z Mendelovy university v Brně na téma „Ošetřování včelstev během roku“, se zaměřením
na včelaření ve vyšších polohách, původně jsem chtěl zvolit téma Nové směry ve
včelaření, toto zaměření přímo přítel Přidal nemá ve svých přednáškových tématech,
přesto si myslím, že bychom se tohoto tématu měli dotknout, a byl bych rád, abychom si
připravili obsáhlou diskusi. Věřím, že se nám bude jeho dvouhodinová přednáška líbit.
Přednáška se uskuteční v sobotu 17. března zde na „Panském domě“ v 15,00 hodin.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem Vám včelařům, všem důvěrníkům, protože
chod naší organizace a hlavně léčení včelstev by bez Vaší spolupráce nebylo možné.
Děkuji za pozornost.

Zpráva o činnosti
Vážení přátelé včelaři,
dovolte, abych Vás seznámil s některými organizačními údaji. Naše organizace měla k 31.
12. 2006 celkem 67 členů řádných a 5 členů neorganizovaných. U organizace pracuje 1
včelařský kroužek pod vedením přítele Zdeňka Vraspíra.
Ke konci roku 2006 ukončili svoji včelařskou činnost přítelkyně Kudová Naděje
z Hlubokého, přítel Sláma Josef z Daňkovic a přítel Haněl František z Krásného.
V loňském roce také naše řady opustil přítel Josef Pradáč z Krásného, který zemřel dne
26. září 2006.
Do naší organizace vstoupili od 1. 1. 2007 přítel Stejskal Aleš z Veselého, přítel
Keller Jan z Unčína.
K dnešnímu dni podali žádost o přijetí za člena naší organizace Renata
Karmazínová, Reina Raaschová a Josef Homolka ml. všichni z Jimramova. Tímto se vás

obracím, zda jste pro přijetí těchto nových členů. Všichni přítomní.
Organizovaní včelaři ke konci roku 2006 zazimovali 707 včelstev, v loni to bylo
704 včelstev. Jeden náš včelař včely nemá. Neorganizovaní včelaři zazimovali 19
včelstev, v loňském roce to bylo 25 včelstev. Včelařský kroužek zazimoval 2 včelstva,
v loňském roce to byly 3 včelstva. Oproti minulému zazimování klesl počet včelstev o 4
včelstva na celkem 728 včelstev. Průměrný počet včelstev na jednoho řádného člena je
10,55 včelstva a průměrný počet včelstev na jednoho neorganizovaného člena je 3,8
včelstva.
Dotace na včelstvo byla přiznána ve výši 152,- Kč. Členský příspěvek byl ve výši
150,-Kč.
V loňském roce naše organizace zorganizovala úspěšný včelařský seminář na
Skalském dvoře. Seminář proběhl na téma „Šlechtění včel“ a uskutečnil se 9. 4. 2006.
Celý seminář proběhl ke spokojenosti všech zúčastněných, a rozhodně jsme si ostudu
neudělali.
Dále vám chci sdělit, že v letošním roce oslaví životní jubileum tito naši členové:
Petr Rudolf
Daňkovice 12
Sněžné
90 let 29.12.1917
Tobiáš František
Ubušín 36
Jimramov
80 let 04.09.1927
Novotný Josef
Dalečín 2
Jimramov
75 let 20.04.1932
Gregor Vladimír
Ubušín 14
Jimramov
70 let 30.05.1937
Kozáček Josef
Strachujov 3
Jimramov
70 let 31.01.1937
Keller Jan
Unčín-Zbytov
Jimramov
65 let 15.05.1942
Trnka Pavel
B. Němcové 678
Polička
65 let
01.12.1942
Tímto všem jmenovaným přeji hodně zdraví a mnoho dalších životních a
včelařských úspěchů do dalších let.
Děkuji za vaši pozornost

