Zpráva o činnosti ZO ČSV Nová Včelnice
V Nové Včelnici dne 12.2.2015
Vážení přátelé, chtěl bych Vás seznámit s činností našeho spolku za uplynulé volební období
(2010 - 2015).
Výbor pracoval ve složení: předseda přítel Josef Nejedlý, místopředseda přítel Rudolf
Míchal, jednatel přítel Tomáš Vaňásek, pokladník přítel Miroslav Hron, zdravotní referent přítel Jan
Valek, kronikář přítel Karel Zadák.
Členové výboru osadní důvěrníci:
přítel Čestmír Žahour, Jan Vališ, Tomáš Vaňásek, Jaroslav Brus, Jan Valek, Pavel Křivka, Miroslav
Kašparů, Miroslav Kučera, Ladislav Zadák.
Zemřel emeritní člen našeho výboru: přítel Miloslav Zděnek.
Revizní komise pracovala ve složení: předseda přítel Jiří Šívr
členové přítel Miroslav Kučera a Pavel Vokuš.
Hospodařením spolku se ve svých zprávách budou podrobně zabývat pokladník a předseda revizní
komise.
Mě nyní dovolte, abych prošel uplynulé pětileté období tak jak šel čas a jednotlivé události.
Počty včelstev:
Jaro 2010 vyzimováno 549 včelstev na podzim bylo zazimováno 602 včelstev.
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V průměru bylo za toto období zazimováno 699 včelstev a vyzimováno 599 včelstev.
Průměrné zimní úhyny tedy byly 14,3%.
V současné době máme 52 členů a 3 registrované včelaře. Toto číslo je zde třeba uvést,
protože podle něho budeme volit potřebný počet delegátů na okresní konferenci a to je 3 delegáty s
hlasem rozhodujícím a 1 náhradníka. Přítel Miroslav Hron jako člen okresního orgánu se
konference zůčasní z tohoto postu.
Celkem bylo za toto pětileté období v našem spolku vyprodukováno medu 33 579 kg a
vosku 992 kg. Zde ale musím připomenout, že se jedná o hodnoty z podzimních hlášení a všichni

dobře víte jak je vyplňujete. Takže skutečné číslo je u medu podle mého odhadu nejméně o 50 %
vyšší a u vosku bych se držel těchto čísel, protože znám situaci a vím, že někteří netavíte vosk
vůbec a nebo jen v minimálním množství.
Počty včelařů za hodnocené období:
2010

52 členů

2011

55 členů
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2014

52 členů

Nejstarším člen je přítel Vladimír Fojt ročník 1930 tedy 85 let. Nejmladším přítel David
Matějka ročník 1994 tedy 21 let.
Nejvíce včelstev je opět v katastrálním území obce Žďár a to 161 včelstev, kde jenom přítel
Sedláček má 136 včelstev. Poté je hned Okrouhlá Radouň se 110 včelstvy. Přátelé toto bych řekl, že
jsou neůprosná čísla a nyní něco o přímé práci.
Práce výboru byla jako v předchozích letech více méně operativní a nepřetržitá, když byl
nějaký problém řešil se hned s dotyčným členem výboru. Většinu problémů jsme řešili s
pokladníkem přítelem Miroslavem Hronem. To bylo vždy především řešení termínů a vypracování
žádostí o dotace podle aktuálních stavů včelstev, obědnávání potřebného množství léčiva, tak aby se
na každého dostalo potřebné množství.
V současné době jsme si vypracovali systém s určitou (dá se říci) provozní rezervou, tak že
máme zásobu na 50% včelstev v případě nějakých nepředpokládaných událostí. Nyní bych se chtěl
zmínit o spolupráci s přítelem pokladníkem a za tuto spolupráci poděkovat, protože sám jeden
člověk nic nedokáže a ve dvou se to vždy lépe táhne. A zkušeností má přítel Miroslav Hron na
rozdávání. Takže děkuji.
V poslední velmi nedávné době k mím blízkým solupracovníkům přibyl ještě přítel Karel
Dvořák, bez kterého by byl současný přechod na CIS, kdy v budoucnu bude veškeré dění ve svazu
evidováno v tomto systému velmi problematický. S přítelem Karlem Dvořákem a Miroslavem
Hronem jsme na podzim 2014 zprovozňovali za naší organizaci tento systém a v současné době ho
pomalu začínáme využívat i s jeho dětskými nemocemi jako je občasná ztráta některých dat, nebo
nemožnost opět tato data operativně doplnit, ale věřím, že postupem doby se toto vše dopracuje ke
spokojenosti nás všech.
Dále bych chtěl poděkovat všem osadním důvěrníkům bez jejichž spolupráce by organizace
nejela. Zde se musím zmínit o naší trošku netipické práci výboru, všichni víte, že nejsem
vyznavačem vysedávání v hospodě a tak se práce výboru odehrávala vpodstatě u toho člena, kde
problém byl. U Hronů v předzahrádce, u Žahourů na zápraží, u Vališů na pilnic u katru, u Brusů v
zahradě pod přístřeškem, s Rudou Míchalem u kamen v jeho včelařské pracovně. Přátelé všem vám
moc děkuji za spolupráci i těm co jsem nejmenoval osobně.

Dále něco k nákazové situaci, republikovým, krajským ani okresním stavem se zabývat
nebudu to se bude hodnotit jinde. Nás zajímají naše problémy a úspěch. Za posledních 5 let jsme se
zdravotním stavem včelstev zabývali na každé členské schůzi. Můžu zde říci, že stav v napadení
roztočem Varroa je dá se říci stabylní a pohybujeme se někde v rapublikových číslech spíš v těch
lepších pod 20 %. Uvidíme co s tím udělá tato zima, ale podle aktuálních hlášení to vypadá u nás
vcelku dobře proti republice a hlavně nížinám.
Zde podle mého názoru hraje velkou roli každý metr nadmořské víšky, ale ovšem také
důslednost v dodržování termínů veterinárních opatření.
Mor včelího plodu se nám naštěstí vyhýbá, ale nemusí to být napořád a mám obavy, že po
plošném celokrajském vyšetření se může měco oběvit.
A zde opět musím poděkova za výbornou spoludráci a pomoc okresnímu výboru konkrétně
příteli Moučkovi bez něhož by byly problémy s dodávkou léčiva a KVS paní doktorce Novákové,
která s přehledem profesionála řesí problémy které nás potkávají . Děkuji.
Nyní opět jako před 5. lety k situaci ve svazu jako celku. Neříkám, že je všechno bez chyby
a nedá se nic zlepšit, ale musím zdůraznit, že jsme zájmové sdružení a ne profesiomálové a každá
profesionalizace je ve své podstatě pro toto sdružení destruktivní. Tímto neříkám, že jsem proti
profíkům, ale nelze problémy řešit profesionalizací svazu nebo jeho štěpením. Když existuje cech
profesionálních včelařů, ať si řeší své problémy na své úrovni a nás zájmové včelaře do toho
nevtahují. Ale problém je opět trochu někde jinde a to, že ČSV má svépomocný fond a v něm jsou
peníze a někdo by je rád řeknu to slušně zprivatizoval.
Nyní se domnívám, že jsem začal brousit do témat, která nemůžeme ovlivnit, ale naši
zástupci v Republikovém výboru mohou přiložit polínko.
Závěrem mi dovolte poděkovat za spolupráci celému starému výboru, všem osadním
důvěrníkům, protože ti jsou v neustálém stiku s vámi se všemi a řeší vaše problémy přímo v terénu.
Děkuji.
Předseda Josef Nejedlý

