Včelařský spolek pro Mladou Boleslav a okolí z.s.

Vážené přítelkyně, vážení přátelé,
vidíme se spolu opět po 8 měsících. Scházíme se dnes, jak bývá naším zvykem, pravidelně na
jaře a na podzim abychom zhodnotili naši činnost za uplynulé období a případně rozhodli o
dalším vývoji našeho nezávislého spolku.
Tentokrát začnu trochu netradičně, tj. nebudu mluvit v úvodu našeho setkání o schůzové
činnosti a práci výboru, ale začnu o letošním počasí, které velmi ovlivňuje chov našich
včelstev. Když si promítneme jeho průběh, tak musím konstatovat, že bude asi něco pravdy
na tom, že se jedná o klimatické změny, které nám přináší extrémní počasí a jeho prudké
zvraty. Po teplém průběhu zimy v měsíci lednu a únoru přišly docela pozdní velké mrazy
kolem -15 st. C a řada včelstev se rozplodovala a v době mrazu se odtrhla od zimních zásob
a tím pádem nepřežila. Zde vidíte genialitu přírody, kdy díky přírodnímu výběru nepřežije to,
co se neosvědčilo a dále se do vývoje druhu neprojeví a nezařadí. To by si měl každý včelař
uvědomit a oprostit se od zásahů, které včelstvu spíše uškodí. Víme, že někteří včelaři začali
již v únoru podněcovat, přehazovat nástavky atd. aby v očekávání nastupujícího jara urychlili
rozvoj včelstva, aby zajistili vysokou jarní snůšku. V rozporu s vývojem přírody spíše zajistili
stress ve včelstvu s dopady na jeho existenci a rozvoj nemocí v následujícím období. V řadě
případů došlo ke zvýšení zimních ztrát, ale teplé pozdní jaro a léto tyto ztráty umožnilo
nahradit. Co se týká snůšky a medných výnosů, pak musím konstatovat, že byly velmi
rozdílné. V oblastech, kde byly alespoň místní, bouřkové srážky byla snůška velice dobrá, ale
tam kde nezapršelo, byla snůška nevýznamná. Např. v těchto oblastech akáty medovaly
pouze 2 dny, přestože byly obaleny květy. Suché a horké léto nepřálo ani pozdní snůškám,
protože plodiny uschly. Protože je ale příroda „moudrá“, tak toto suché a horké léto pomohlo
našim včelstvům z jiného důvodu. Toto počasí nepřálo roztoči Varroa destructor a ani viry
nebyly ve včelstvech k vidění nebo se neprojevily. Ten kdo na jaře použil např. kyselinu
mravenčí a pravidelně sledoval rozvoj roztoče, mohl konstatovat, že letos, kromě výjimek, se
nemuselo podzimní ošetření včelstev opakovat a stačilo pouze jedno ošetření. Je to dobá
zpráva o stavu včelstev a je to předpoklad úspěšného vyzimování.
V našem regionu (Příhrazy u Mn. Hradiště) máme ohnisko včelího moru (americká hniloba
včelího plodu). O této skutečnosti jsem vás informoval na naší jarní členské schůzi. Bylo i
podezření na tuto nemoc v katastru obce Čistá. Zde se však podezření nepotvrdilo a tak
zatím můžeme být relativně v klidu. Jsme na situaci připraveni a máme ve spolku svého
prohlížitele včelstev, který je veterinárně certifikován a zapsán do oficiálního seznamu těchto
vyškolených osob. Když se zmiňuji o nemocech včelstev, dovolte mi, abych zde v předstihu i
zmínil skutečnost, že budeme měnit zdravotního (nákazového) referenta našeho spolku.
Dovolte mi, abych tímto poděkoval příteli Jiřímu Marxovi za dobrou práci, kterou v rámci své
funkce pro náš spolek odvedl.
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Jak rozhodla členská schůze, zakoupili jsme nemovitost – pozemek a chatku v celkové
hodnotě včetně zaplacené daně za 275 000,- Kč. Chtěl bych vás informovat, že jsme
neudělali špatný obchod, protože v současné době má dle sdělení finančního úřadu odhadní
cenu kolem 509 000,- Kč. V této souvislosti máme v plánu postupně zajistit pro naše členy
veškeré strojní vybavení na lisování mezistěn a dále tuto nemovitost využít k uskladnění
našeho inventáře. V souvislosti s nákupem jsme si odhlasovali, že spolek si od svých členů
vypůjčí cca 100 000,- Kč. Půjčku začneme splácet k 31.3.2019 po dobu 5. let. Chtěl bych zde
ale vyzdvihnout čin našich dvou členů – př. Jaroslava Šulce z Horních Stakor a Josefa Hanuše
z Ml. Boleslavi, kteří darovali při této příležitosti našemu spolku 5000,- a druhý jmenovaný
2000,- Kč. Myslím si, že za tento přístup si oba zaslouží na naší valné hromadě potlesk.
Protože, jak jsem se již zmínil, si chceme v naší nové nemovitosti zřídit zázemí, nezbývá mi
než se zmínit i o dotacích a darech, které máme možnost čerpat od spřízněných měst a obcí.
V letošním roce jsme obdrželi příspěvek na naši činnost od Kosmonos, Mladé Boleslavi,
Hrdlořez, Karlovic, Bradlce, Nepřevázky, Všeně, Židnevsi, Čisté, Pískové Lhoty, Hrubé Skály a
Března. Peníze jsme čerpali na činnost, pokud tato dotace nebyla účelově vázána, a
v případě Kosmonos a Mladé Boleslavi jsme z peněz zakoupili speciální krmivo pro včely – 2
kontejnéry Apivitalu a paletu Apivitalu těsta, které využili členové celého spolku, kteří o to
projevili zájem. V případě Mladé Boleslavi jsme ještě dotaci z rozpočtové rezervy primátora
použili na nákup dvou líhní na matky. Poděkování za spolupráci při opylování zemědělských
plodin patří i Zemědělské společnosti Bukovno a ZEA-LAND Roudný. Všem těmto našim
příznivcům chceme tímto velice poděkovat. Postupně předáváme vyúčtování účelově
vázaných dotací a doufáme, že i v příštím roce bude probíhat tato úspěšná spolupráce.
Nejen radostmi žije včelař. Bohužel v letošním roce došlo v bouřkovém období dubna
ke škodní události – v důsledku blesku k požáru včelnice u přátel Josefa Krále staršího a
mladšího. Celkem shořelo 18 úlů i se včelami a dalším materiálem. Protože chceme těmto
našim dvěma přátelům pomoci a náš svépomocný fond na tuto událost pamatuje,
projednáme dnes ve zvláštním bodu naší valné hromady výplatu pomoci výše uvedeným
přátelům.
V letošním roce jsme v červnu rovněž uskutečnili zájezd do Kolče u Kladna na medovou pouť
a návštěvu na včelnici př. Ing. Jana Jindry. Zájezd se účastníkům líbil a tak i v roce příštím
nějakou podobnou akci uskutečníme. Začátkem července jsme pro zájemce zorganizovali
dodatečně prodej tekutého krmiva Apivital – prodej za plnou cenu. O krmivo je stále větší
zájem. Jedná se o invertovaný roztok cukru, jehož příprava pro zimní krmení spočívá pouze
v nalití do krmítek. Cena v letošním roce byla 20,- Kč/ kg. Jeden kg roztoku nahrazuje 1 kg
zimních zásob, což je velice dobrá informace při velice velké úspoře práce. I v roce 2019
uvažujeme o další nedotovaný odběr.
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Jedním z bodů našeho programu je i předání historických dokumentů našeho spolku do
Státního archivu. Jedná se o účetní knihu z roku 1946, fotoalbum a kronika ze založení
spolku z roku 1912. Výbor je toho názoru, že v této státní instituci bude zabezpečeno do
budoucna zachování těchto dokumentů pro potřeby příštích generací členů našeho spolku.
Máme příslib, že dokumenty budou oscanovány pro naše potřeby např. pro elektronickou
verzi almanachu a našeho webu a hlavně se vyhneme nebezpečí zničení a ztrátu těchto pro
nás vzácných dokumentů.
Dalším významným bodem našeho dnešního jednání je předání ocenění za dlouholetou práci
pro náš spolek přátelům Josefu Hrdinovi, Eugenu Strukovi a Josefu Královi staršímu. Chceme
tak učinit při příležitosti výročí našeho státu a vyjádřit tak i poděkování za dlouholetou práci
ve výboru a pro rozvoj včelařství v našem regionu.
Poslední informací, ke které bych se chtěl vyjádřit ve zprávě o činnosti od naší jarní členské
schůze, je žaloba na náš spolek a jeho dnešní a bývalé představitele ze strany Českého svazu
včelařů, z.s. a Okresní organizace ČSV Mladá Boleslav.
Český svaz včelařů a OO ML. Boleslav nás žaloval za způsobenou údajnou škodu ve výši
157 500,- Kč. Měli jsme se jí dopustit tím, že jsme v rozporu s dobrými mravy odsouhlasili
výplatu odměn funkcionářům za zpracování administrace dotace 1.D v roce 2015. Podle ČSV
jsme tak vytunelovali bývalou ZO Mladá Boleslav a neoprávněně převedli finanční prostředky
na nový spolek, který měl z toho neoprávněný majetkový prospěch. Zároveň nás
představitele bývalé ZO vinili z toho, že jsme nedali ZO do likvidace při jejím zániku. Nejvíce
však jim vadí to, že jsme náš postup zveřejnili na našem webu a dali tak příklad zákonného a
úspěšnému postupu odluky od tohoto „pohrobku bývalých časů“.
V letním období července probíhali 2 stání u Okresního soudu v Ml. Boleslavi a soud rozhodl
v náš prospěch a nařídil straně, která prohrála, aby zaplatila veškeré náklady na právní
zastoupení. ČSV tak má zaplatit přes 146 000,- Kč. Proti rozsudku se obě žalující strany
odvolaly v měsíci říjnu s tím, že do 30 dnů dodají svůj právní rozklad odvolání.
Dne 17.10.2018 uplynula však 3 letá lhůta na možnost soudního přezkoumání a obě žalující
strany zřejmě proto své odvolání stáhly. Dnes čekáme na vyjádření Krajského soudu v Praze,
kterému nic jiného nezbývá než potvrdit rozsudek prvoinstančního soudu. Poté budeme
vymáhat náhradu právního zastoupení a jsme rozhodnuti i exekučně.
Myslíme si, že v současné době mají v „Křemencově ulici“ jiné starosti, myslím tím celou
kauzu se Včelpem, kdy podle našich informací dluží Včelpo Kauflandu za vrácené medy cca
28 milionů Kč a nejsou peníze ani med. Prodávají se proto pozemky, které byly ve vlastnictví
ČSV a ne Včelpa. Včelaři tak přicházejí o další majetek a jen se divím, že to včelařům –
členům ČSV nevadí, když u všech těchto průšvihů jsou stále stejní lidé. Bojím se jen doby,
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kdy bude na prodej i dům v Křemencově ulici nebo nad ním bude svítit červená lucerna.
Možná, že už by tam mohla svítit dnes, aby vyjádřila stav, který zde vládne.

Vážení přátelé, to by bylo ve stručnosti, co se odehrálo za uplynulé období v našem
spolku. Na závěr mi prosím dovolte, abych vyjádřil přesvědčení, že náš spolek bude fungovat
ku prospěchu nejen nás včelařů ale i našich včel a že se nedáme odstrašit škarohlídy a
nepřejícími prospěcháři.

V Mladé Boleslavi 24.11.2018
Ing. Jiří Šturma, předseda
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