Výroční zpráva za rok 2013
Vážení přátelé, dovolte, abych Vám v roce 2014 popřál hodně zdraví a samozřejmě hojnost
včelích produktů a co nejméně nemocí včel a minimum roztočů. Po roce jsme se opět sešli. Musím
říci, že minulý rok nebyl tak štědrý na výnosy květového medu, jako roky předcházející, později se
objevila velice vydatná medovicová snůška, bohužel tato přešla do melacitózní snůšky.
Na ústředí svazu byl odvolán v loňském roce bývalý předseda Václav Švamberk, myslím si,
že je to v pořádku. Přestože se vyskytly poměrně veliké emoce proti jeho odvolání. Stačí jenom
vědět, že každým rokem se zhruba tři miliony korun odkládaly na účet pro nasavrcké učiliště. Po
hloubkové kontrole a odpuštění všech penálů zaplatil svaz přes dva miliony pokuty. Přesto se
všichni tvářili, jako by se nic nedělo, ticho po pěšině.
Následně byl v lednu řádně zvolen novým předsedou JUDr. Karel Bruckler, držme mu
palce, popřejme mu, atˇse mu podaří nastolit pořádek ve vedení svazu.
Podobně lze komentovat i problém s OO, kde jsme podali podnět k ústřední revizní komisi,
ohledně neoprávněných poplatků za nakupované léčivo. Zde jsme tento spor vyhráli, budu velice
zvědavý, zda okresní organizace vyvodí nějaké důsledky, nebo bude dělat jakoby nic.
Od 80. let minulého století se potýkáme s roztočem varoa destructor. Tak jak jsme se naučili
včelařit se zavíječem voskovým, dnes musíme zvládat včelaření s tímto roztočem. Často je to jeden
z hlavních problémů současného včelaření.
V loňském roce jsme nakoupili regulovatelné odpařovače kyseliny mravenčí YANNICK.
Většina z nás si jej vyzkoušela, zkušenosti s jejím použitím si můžeme dnes říci. Byl jsem velice
zvědavý na podzimní spad roztočů po prvním zakouření Varidolem. Bylo pro mne milým
překvapením, že spad byl pouze do 5 roztočů na včelstvo. Uvědomíme – li si, že navíc jsme
včelstvům pomohli na jaře od zbytků nosemy, přitom jsme použili přírodní látku, která nenechává
žádné rezidua ve včelstvu, lze konstatovat, že toto je cesta, kterou bychom měli pokračovat. Navíc
cena je nižší, než dotovaný dolský Formidol a kyselinu mravenčí a odpařovač máme kdykoliv
k dispozici. Ve světě se vyvíjí celá řada přírodních látek, například Němci zaplatili licenci pro celou
stření Evropu pro přípravek proti roztoči vyrobený z chmelového výluhu. Ve světě se běžně
používá kyselina šťavelová a další organické kyseliny.
Nezapomeňme na zootechnická opatření ve včelstvech v boji proti roztoči. Vyřezávání
trubčího plodu v podletí. Snažme se zamezit plodování včelstev do pozdního podzimu, minimálním
zateplením, otevřenými očky, způsobem větrání. Chovejme plemeno, které má pauzu v plodování.
Víme, že ne všude je příznivý boj s roztočem. Při podobném způsobu ošetřování většinou v nižších
polohách se na podzim jedná o tisícové spady po prvním zakouření Varidolem. Zda je to způsobeno
vyššími teplotami, nebo je zde rozšířeno plemeno včel, které nemá přestávku v plodování zůstává
otázkou. Pro nás platí, že zdraví včel se nedá podcenit, možná máme trochu výhodu polohy a
pestrosti krajiny, ve které včelaříme. Poslední výzkumy potvrzují, že právě v krajině, kde se
používá minimum chemických látek na ochranu rostlin, mají pak naše včely dostatek správného
laktobacilu v medném volátku, který podporuje i vyšší imunitu což souvisí i s výskytem moru včel.
Podpoříme-li všechny tyto skutečnosti i včasnou a pravidelnou obměnou včelího díla, věřím, že
budeme chovat zdravá a vitální včelstva, která nám zajistí dostatečné opylení, ale od kterých
budeme mít i dostatek zdravých včelích produktů bez reziduí. Nebude to boj o přežití a potom
z takto zdravých včelstev můžeme rozchovávat například včelstva s nejvyšším čistícím pudem,
nebo včelstva, která budou přímo likvidovat roztoče, tzv. grooming.
Buďme rádi, že vyrábíme včelí produkty v dosud zdravé a čisté části Vysočiny. Omezme
znehodnocení těchto včelích produktů zbytečným používáním syntetických chemických látek. Pak
se nemusíme bát říci si odpovídající cenu za skleničku medu.
Jsem rád, že v naší organizaci pracuje poměrně hodně mladých přátel, kteří pomáhají řešit
naše společné včelařské problémy.
Připomínám, že nadále máme možnost potřebné informace získávat, ale i předávat na našich
internetových stánkách, které vede, aktualizuje a dotváří přítel Zdeněk Klapálek. Zároveň vede

celou agendu kolem dotací.
Dále chci upozornit na možnost nákupu našich etiket u Vladimíra Dostála, který vede
veškerou účetní agendu a je také hlavním organizátorem nákupu a prodeje sklenic, přitom velice
ostražitě střeží naši kasu. Těší mne, že naši nejmladší včelaři pod vedením Zdenka Vraspíra, Reiny
Raaschové, Růži Karmazínové a Pavla Šafra úspěšně a záživně pronikají do tajů včelařské praxe.
Reina Raaschová tím, že se aktivně vzdělává, zároveň zajišťuje celou řadu velice zajímavých
přednášek – naposled to byla přednáška Ing Jiřího Zigala.
Proběhlo školení prohlížitelů včelstev, kteří složili zkoušku, Pavlišovi, Dostál, Raaschová,
Suchý.
Úspěšně pokračuje rozchov matek u přítele Broučka a Novotného, v minulých letech jsme
věnovali poměrně velké úsilí tomu, aby každý z nás byl schopen odchovat si kvalitní vlastní matky.
Jsem rád, že zde máme možnost nákupu včelařských potřeb přes manžele Pavlišovi ze
Sebranic. Ještě chci poděkovat všem obecním úřadům, které přispěly na chod naší organizace.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem Vám včelařům, všem důvěrníkům, protože chod naší
organizace a hlavně léčení včelstev by bez vaší spolupráce nebylo možné.
Nadále se budeme setkávat poslední neděli v měsíci a řešit celou řadu našich aktuálních
včelařských problémů. Upozorňuji, že tato setkání jsou veřejné a může se ho zúčastnit každý z Vás.
Děkuji za pozornost Ing. Miroslav Totušek

Zpráva o činnosti za rok 2013
Vážení přátelé včelaři,
(Rok 2012)
dovolte, abych Vás seznámil s některými organizačními údaji. Naše organizace měla k 31. 12. 2013
celkem 64 (67) členů řádných a 3 (7) členů neorganizovaných. U organizace pracovaly 2 včelařské
kroužky pod vedením Reiny Raaschové a Zdeňka Vraspíra.
Organizovaní včelaři ke konci roku 2013 zazimovali 768 včelstev, v loni to bylo 789
včelstev. Neorganizovaní včelaři zazimovali 8 včelstev, v loňském roce to bylo 21 včelstev.
Včelařský kroužek ve Věcově zazimoval 3 včelstva, v loňském roce to byly 2 včelstva. Kroužek
v Jimramově včelstvo nemá. Oproti minulému zazimování klesl počet o 10 včelstev na celkem 779
včelstev.
Organizovaným včelařům vyprodukovali jejich včelstva 14493 kg (10997) medu, to je v
průměru na jedno včelstvo 18,8 kg (13,9) medu. Vosku bylo vyprodukováno 472,- kg (476,3), to je
v průměru na jedno včelstvo 0,6 kg (0,6) vosku. Celkem našim včelařům vyprodukovala včelstva
14668 kg (11199) medu a 483 kg (487,7) vosku.
Dotace na zazimované včelstvo byla přiznána ve výši 138,- Kč. Členský příspěvek byl ve
výši 200,- Kč a 16,- Kč na každé včelstvo.
Naše organizace uspořádala v minulém roce jednu vzdělávací přednášku. Tato přednáška
proběhla v Jimramově a byla věnována tématu „Ošetřování včelstev během roku“, přednášku
provedl ing. Jiří Zigala v restauraci Jimram. Přednášky se zúčastnilo 36 včelařů.
Dále vám chci sdělit, že v letošním roce oslaví životní jubileum tito naši členové:
Přítel
Přítel
Přítel
Přítel
Přítel
Přítel
Přítel
Přítel

Ehrenberger Stanislav
Pakosta Oldřich
Sedláček Josef
Bureš Josef
Andrle Miroslav
Beneš Jaroslav
Novotný Zdeněk
Bradáč Antonín

z Trhonic
60 let
z Jimramova
60 let
z Michova
65 let
z Nového Jimramova 75 let
z Jimramova
75 let
z Nového Jimramova 80 let
z Borovnice
85 let
z Jimramova
85 let

Říjen
Říjen
Srpen
Leden
Duben
Duben
Srpen
Říjen

(28. 10. 2014)
(17. 10. 2014)
(02. 08. 2014)
(14. 01. 2014)
(05. 04. 2014)
(10. 04. 2014)
(26. 08. 2014)
(08. 11. 2014)

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

