Výroční zpráva za rok 2010
Vážení přátelé,
Včelařství, jak je známe dnes, je jednou z nejkrásnějších a nejužitečnějších zálib. Patří
mezi málo oborů lidské činnosti, která svým provozem nenarušuje životní prostředí, ale
naopak včela je velice prospěšnou součástí přírody, a včelíny jsou mnohdy vhodným a
vkusným doplňkem krajiny, zahrad, domů.
Včelí produkty jsou tou nejzdravější a nejlepší potravinou na světě. U nás navíc z
dosud zdravého a čistého prostředí Vysočiny. Vezmeme-li v úvahu všechny včelí produkty,
ve skutečnosti nic neznamenají proti hlavnímu užitku včel a tou je opylovací činnost
Jsme na počátku roku 2011, na podzim proběhly volby do ÚV, máme staronového předsedu
Mandíka, trochu s politováním musím konstatovat, že to není přítel Sojka, s kterým jsme
navázali velice přátelské vztahy.
Skutečností zůstává, že vedení našeho svazu se daří prosazovat veškeré podpory a
dotace pro včelaře. Zůstávají dotace na zazimování včelstev, pokračují dotace na technickou
pomoc, zde lze nově použít i dotace na nové úly 1000 Kč na jeden úl maximálně na 4 úly.
Nadále máme dotace na léčiva, nově se povedlo prosadit i dotace z programu rozvoje venkova
na zahájení činnosti mladých zemědělců – profesí včelař. Stále vycházejí nové knihy
s včelařskou tématikou, koncem roku to byla například zajímavá kniha Silná včelstva po celý
rok od rakouského včelaře Heinricha Gritscha, kde popisuje chov včel ve vyšších polohách.
S radostí mohu konstatovat, že poptávka po kvalitních včelích produktech neustále roste, s tím
roste i mírně cena těchto produktů. Tato skutečnost se nám promítá i do stálého mírného
narůstání stavu včelstev v naší organizaci.
Největší akcí Jimramovských včelařů bylo v loňském roce uspořádání III. ročníku
celostátního semináře o chovu včel na Skalském dvoře. Seminář se nesl v duchu zvoleného
motta: „Včelařství je poezií zdraví a přírody“. Velice krátce chci připomenout milé zahájení
divadelní scénkou z Broučků dětmi a pěvecké vystoupení mládeže pod vedením přítele
Bradáče. Zde se většina našich včelařů prezentovala v nových včelařských krojích. Proběhla
degustace medového pečiva, opět byla velice vysoká úroveň odborné přednáškové části, měli
jsme možnost se setkat a slyšet Mgr. Sojku Luďka, Ing. Kamlera Františka, Jana Kolomého,
Simonu Adamcovou, Jaroslava Sedláčka.
V letošním zimním období jsme uskutečnili v Jimramově zajímavou přednášku
Miroslava Zeleného Chov včel a tvorba oddělků. K tomuto včelaři, případně k Simoně
Adamcové bychom chtěli uskutečnit zájezd v letošním roce
V minulém roce jsme provedli úspěšné léčebné ošetření našich včelstev. Neustále se
jedná o poměrně intenzivní boj s roztočem Varoa destruktor, který nesmíme podcenit. Ještě
větší pozornost musíme věnovat velice nebezpečné nemoci, moru včelího plodu, který měl
v loňském roce 8 ohnisek u našich sousedů v Novém Městě na Moravě. Proto Vás důrazně
prosím, budete-li mýt podezření na výskyt tohoto onemocnění, nenechávejte nic náhodě. A
okamžitě volejte proškolené prohlížitele, nebo veterinu.
Také důrazně varuji před zalétlými roji, roje neznámého původu vysiřte. Do papírové
krabice – vysířit- spálit – od obcí dotace – nenechávat volně usadit v dutinách stromů – šíření
roztočů…
Velmi dobře pracuje včelařský kroužek ve Věcově, který napomáhá k výchově
mladých včelařů. V letošním roce vzniká nový kroužek v Jimramově, do kterého je již nyní
přihlášeno 10 mladých budoucích včelařů, pro které bychom chtěli zajistit alespoň základní
vybavení.
Nadále se nám daří udržovat spolupráce s obecními úřady, kterým patří dík za
nemalou finanční podporu.

V nedávné době nás oslovil bývalý předseda svazu přítel Luděk Sojka jako předseda
ZO ČSV Černošice u Prahy a požádal nás o bližší spolupráci s naší organizací. V této
organizaci včelaří také MUDr. Brožek.
Jsem rád, že v naší organizaci je poměrně hodně mladých nadějných včelařů a
včelařek a věřím, že budou iniciátory celé řady nových včelařských akcí.
Závěrem dovolte, abych poděkoval všem Vám včelařům, důvěrníkům, zdravotníkovi,
jednateli, pokladníkovi, protože chod naší organizace a hlavně léčení včelstev a udržení
dobrého zdravotního stavu závisí na každém z nás.
Děkuji za pozornost ing. Miroslav Totušek

Zpráva o činnosti
Vážení přátelé včelaři,
dovolte, abych Vás seznámil s některými organizačními údaji. Naše organizace měla k 31. 12.
2010 celkem 67 (68) členů řádných a 7 (6) členů neorganizovaných. U organizace pracoval 1
včelařský kroužek pod vedením přítele Zdeňka Vraspíra.
Do naší organizace oficiálně vstoupil od 1. 1. 2011 přítel Tobiáš Zdeněk z Ubušína,
který převzal včelstva po zemřelém otci.
Organizovaní včelaři ke konci roku 2010 zazimovali 736 včelstev, v loni to bylo 726
včelstev. Dva naši včelaři včely neměli. Neorganizovaní včelaři zazimovali 67 včelstev,
v loňském roce to bylo 57 včelstev. Včelařský kroužek zazimoval 2 včelstva, v loňském roce
to byly také 2 včelstva. Oproti minulému zazimování stoupl počet o 20 včelstev na celkem
805 včelstev.
Organizovaným včelařům vyprodukovali jejich včelstva 16493 kg medu, to je v
průměru na jedno včelstvo 22,4 kg medu. Vosku bylo vyprodukováno 413,3 kg, to je v
průměru na jedno včelstvo 0,56 kg vosku. Celkem našim včelařům vyprodukovala včelstva
17638 kg medu a 466,3 kg vosku.
Dotace na zazimované včelstvo byla přiznána ve výši 133,- Kč. Členský příspěvek byl ve výši
200,-Kč
Naše organizace také uspořádala včelařský seminář na Skalském dvoře, kterého se
zúčastnilo dne 11. dubna 2010 celkem 135 včelařů z celé České republiky a Slovenska. Dále
jsme zorganizovali přednášku přítele Miroslava Zeleného, které se dne 21. listopadu 2010
zúčastnilo 41 našich včelařů.
Dále vám chci sdělit, že v letošním roce oslavili nebo oslaví životní jubileum tito naši
členové:
Přítel Karásek Zdeněk
Přítel Pachovský František
Přítel Tobiáš Jaroslav
Přítel Vašek Josef

ze Sedlišť
z Jimramova
z Krásného
z Jimramova

75 let
75 let
80 let
80 let

Květen
Říjen
Září
Říjen

(14. 05. 2011)
(22. 10. 2011)
(19. 09. 2011)
(08. 10. 2011)

Tímto všem jmenovaným přeji hodně zdraví a mnoho dalších životních a včelařských
úspěchů do dalších let.
Děkuji za vaši pozornost Zdeněk Klapálek

