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     Vážené přítelkyně, vážení přátelé, 

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. 

Výbor se pravidelně schází většinou první úterý v měsíci zde v Domě kultury a pravidelně 

zajišťuje průběžné úkoly, které vyplynou z chodu událostí. Za uplynulé období proběhly 4 

schůzky. Snažíme se, aby se veškeré důležité věci objevily i na našich webových stránkách a 

prostřednictvím hromadného rozesílání informací na vaše mailové schránky jste byli o všem 

informováni. Na zasedáních výboru provádíme i pravidelné proškolování členů výboru 

v platné legislativě a seznamujeme je i s nejnovějšími poznatky v chovu přírodně vedených 

včelstev s minimem použité chemie při jejich ošetřování. Toto školení je zatím podporováno i 

ze strany státních organizací a dostáváme cca 1500,- Kč dotace ze zdrojů Evropské unie a 

naší republiky na jedno školení. Tyto peníze jsou přínosem do finančního hospodaření 

našeho spolku. Pozn: vysvětlení navrženého postupu pro rok 2020-22. 

V rámci školení našich členů, ale i dalších zájemců ze strany okolních včelařů, proběhl, můžu 

říct, již tradiční přednáškový den v Sedmihorkách. Letos se konal 16. února a přednášel na 

něm př. Dr. Hubač – téma apiterapie a př. Mgr. Zástěra – úkol kast včel v superorganismu 

včelstva. Kdo se zúčastnil, potvrdí, že akce proběhla na vysoké odborné úrovni a zúčastnění 

si celou akci velmi pochvalovali pro její neformální ráz. 

Dalšími penězi, které zajišťují chod našeho spolku, kromě našich členských příspěvků, jsou i 

cílené dotace ze strany měst a obcí z jejich rozpočtu. Tak jako každý rok jsme oslovili obce 

našeho regionu a požádali je o příspěvek na naši činnost. Bohužel nedostáváme peníze 

k volnému použití, ale dle pravidel o čerpání dotací a příspěvků z rozpočtu obcí můžeme tyto 

finanční prostředky použít jen na schválený a dopředu odsouhlasený účel. V letošním roce 

jsme již obdrželi dar od obce Březno 500,- Kč a podepsaná smlouva je s obcí Písková Lhota 

ve výši 2000,- Kč. Podali jsme i oficiální žádost na Magistrát města Mladá Boleslav a máme 

příslib příspěvku městského úřadu v Kosmonosích ve výši 24000,- Kč. Uvidíme jak se oba 

naši pravidelní přispívatelé rozhodnou. 

Abych však nezapomněl na naše další sponzory. Jedná se o Zemědělskou společnost 

Bukovno s.r.o., pro kterou děláme opylovací službu, za kterou fakturujeme pravidelně za rok 

10 000,- Kč, faktura již byla zaplacena, dále jsme oslovili i soukromou zemědělskou 

společnost ZEA LAND Sedmihorky s.r.o.. Nelze ale i zapomenout na ostatní města a obce, 

které nám v minulém roce přispělya je nutné jim za tyto příspěvky poděkovat. Jedná se o 

město Mladá Boleslav, Kosmonosy a obce Hrdlořezy, Karlovice, Bradlec, Nepřevázka, Všeň, 

Židněves, Čistá, Písková Lhota, Hrubá Skála a Březno. Rovněž i v letošním roce jsme všechny 

naše pravidelné přispívatele oslovili. 
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Velmi důležitou oblastí činnosti našeho spolku je péče o zdravotní stav včelstev. Bohužel 

musíme konstatovat, že díky stále se zhoršujícímu se životnímu prostředí a díky velkému 

rozšíření používání pesticidů v zemědělství, ale i na zahradách kolem rodinných domů na 

vesnici, dochází k úbytku pastvy v podobě zhoršujícímu se spektru pylové výživy a rovněž i 

k úbytku nektaru, protože jsou stále více káceny vzrostlé velké stromy a keře. To vše má 

dopad na zhoršující se zdravotní stav včelstev a stále více dochází ke kolapsům a zhroucení 

včelstev, která jsou závislá na našich podpůrných opatřeních v podobě pravidelného 

používání a někdy i nadužívání chemických prostředků, někdy též nazývaných léčivy. Dochází 

k tomu, že se kombinují další a další vlivy a ataky dalších a dalších patogenů jako jsou viry, 

varroáza, která je přenáší a celou komplikovanou zdravotní situaci „dorazí“ nosema a dnes 

její agresivnější poddruh Nosema ceranae. Ta se projevuje ne tak, jak byli včelaři zvyklí 

v jarním období, ale kdykoliv během roku, kdy dokončí za 5-6 týdnů dílo zkázy. Pak se na 

podzim divíme, že máme prázdné úly s velkým množstvím netknutých zásob, které ani nikdo 

nechce vyloupit, protože asi včela pozná, že sem je vstup zakázaný, zde by se mohla nakazit 

a ohrozit mateřské včelstvo.  

Přestože v našem spolku razíme heslo minimálního používání syntetické chemie, nebráníme 

našim členům v jejím používání. Pro jarní ošetření včelstev ale doporučujeme používat 

prostředky na bázi kyseliny mravenčí, která likviduje roztoče varroa i pod víčky plodu. 

Doporučujeme použít 65% kyselinu mravenčí v dlouhodobých odpařovačích a jako období 

začátku aplikace – květ meruněk. Pokud někdo bude chtít využít „tvrdou chemii“, pak je k 

dispozici u našeho zdravotního referenta př. Jiřího Volfa i prostředek M1-AER k aplikaci 

nátěrem zavíčkovaného plodu. Jarní ošetření včelstev je od letoška povoleno provádět 

jakýmikoliv schválenými „veterinárně léčivými prostředky“. Můžeme použít nejen prostředky 

vyráběné monopolním výrobcem – soukromou společností Výzkumným ústavem včelařským 

s.r.o, Dol. Jarní ošetření je povinen udělat v souladu s „Metodikou kontroly zdraví pro rok 

2019“ závazně na svých jednotlivých stanovištích každý, kdo má více než 3 samičky roztoče 

varroa v zimní měli. Všechny vás prosím, abyste zvážili péči o svá včelstva a doobjednali si 

závazně dostatek prostředků na celou letošní sezonu. Dnes je to o svéprávném včelaři. 

Jsou letos nižší zimní úhyny. Je to zřejmě teplým loňským rokem, kdy množství varroázy bylo 

omezeno tímto počasím. I přes to, že jsme na podzim doporučili jen jedno ošetření proti 

kleštíkovi, můžeme konstatovat dobré přezimování včelstev. Vidíte na této situaci, že 

nadužívání syntetických preparátů na ochranu včelstev není nutné a „léčit tzv. pro jistotu“ je 

jen vnášení další chemie do produktů včel, které ovlivňují lidské zdraví.      

Chceme vás zároveň upozornit na povinnost mít platné tj. nejdéle 12 měsíců staré vyšetření 

na mor včelího plodu (někdy též nazývané americká hniloba plodu) pokud budete 

přemisťovat svá včelstva mimo katastr obce, v níž máte nahlášená stanoviště. Pokud někdo 

budete chtít přemístit včelstva, ale i oddělky, smetence a roje mimo kraj, pak je důležité mít 
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tzv. „veterinární osvědčení k přemístění zvířete“, které získáte na krajském pracovišti Státní 

veterinární správy – většinou se nachází v každém okrese. Upozorňujeme i na platnost nové 

veterinární vyhlášky č. 18/2018, ve které se definuje, kdy vlastně oficiálně vzniká ohnisko 

varroázy, jaké se použijí prostředky na jeho likvidaci a dále se upřesňuje postup při nákaze 

morem a hnilobou včelího plodu. Doporučoval bych, abyste se s jejím zněním seznámili a 

znali své povinnosti ale i práva v případě výskytu těchto nemocí. Důležité to bude i v dnešní 

době, protože v oblasti Příhraz u Mn. Hradiště je ohnisko moru včelího plodu. Nechali jsme 

vyšetřit měl na přítomnost moru u všech včelařů Hruboskalska, neboť přímo s ohniskem 

sousedí a můžeme konstatovat, že všechny vzorky byly negativní. 

Podrobnosti ke zdravotnímu stavu jistě doplní i náš zdravotní referent př. Jiří Volf ve svém 

příspěvku. Za sebe bych chtěl jen zdůraznit, že prostředků na ochranu včelstev je dostatek, 

ale měli bychom s těmito prostředky šetřit, nenadužívat je a pokud nám nějaké zbydou, tak 

je vracet pro potřeby ostatních včelařů spolku. Za sebe mi ještě dovolte abych vám 

poděkoval za disciplinovanost při povinném odběru zimních vzorků měli, kdy jste svým 

vstřícným přístupem pomohli k tomu, že nebylo nutné vás několikrát obvolávat a „prosit“ o 

dodání vzorků měli. 

Zásoba kyseliny mravenčí je na zásobě částečně u př. Tobišky a částečně u mě, a pokud 

budeme vidět, že se zásoba snižuje na minimum, tak objednáme další. Dodavatel je pružný a 

během týdne je kyselina u nás.  

Protože se nám v minulém roce osvědčilo krmivo APIVITAL v tekuté nebo v podobě těsta, 

chceme využít prostředky dotace měst Mladá Boleslav a Kosmonosy na jeho nákup. Bohužel 

však nevíme, kdy budou tyto finanční prostředky uvolněny, a proto jsem vyvinul soukromou 

iniciativu a objednal pro jarní použití celou paletu APIVITALU těsta. Jedná se o 720 kg tohoto 

těsta a prodávám ho za 36,- Kč za kg. Je to cena výrobní, zvýšená o 2 Kč za kg, abych kryl 

fakturovanou dopravu. Neberu tuto akci jako výdělečnou ale jako službu ostatním členům 

spolku, aby byla zajištěna zásoba pro časný odchov matek, trubců a tvorbu oddělků. 

Výbor zajistil i návštěvu výstavy v Ostravě dne 23.3.2019, o které se na našem dnešním 

zasedání také chceme zmínit. Účastnilo se jí 8 skalních nadšenců z našeho spolku a 2 včelaři 

z okolních základních organizací ČSV. Jeli jsme nakonec vlakem a za 3,5 hod. čistého času 

jsme byli na místě. Cena dopravy se pohybovala pro pasažéry do 65 let v úrovni 420,- Kč za 

obě cesty, ti „starší a pokročilí“ to měli za 300,- Kč. Vidíte, že dostupnost takovéto akce je 

opravdu pro všechny. Podle ohlasu účastníků zájezdu mohu konstatovat, že byli s úrovní 

výstavy spokojeni, dokonce někteří říkali, že byli nadšeni. 

Chtěl bych se také zmínit o skutečnosti, že jsme uzavřeli smlouvu o úschově – depozitu 

archiválií se Státním oblastním archívem v Praze, pobočkou v Ml. Boleslavi. Po dohodě jsme u 

této státní instituce na dobu určitou 10 let uschovali a dali do odborné péče Knihu pamětních 
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zápisů 1927 – 1937 (Kronika), Knihu zápisů z členských schůzí 1954 – 1973, Fotoalbum 1920 

– 1972 a Pokladní knihu 1946. Domníváme se, že úschovou těchto vzácných dokumentů naší 

spolkové historie u odborného ústavu zajistíme lépe péči o tyto materiály a zároveň, že se 

nebudeme muset obávat, že se v případě úmrtí nějakého člena výboru tyto materiály ztratí.  

Jak už jsem se zmiňoval v úvodu mé zprávy o činnosti, účastnil se náš spolek i na 

připomínkovém řízení různých právních předpisů (poslední jednání proběhlo 18.12.2018), 

které se týkají chovaných včelstev. Musím přiznat, že ve většině případů je to v duchu úsloví 

„kecejte si, co chcete, a my si uděláme, co budeme chtít my“. Bohužel stále se nepřihlíží ke 

stanoviskům odborné včelařské veřejnosti a prosazuje se zájem státních úředníků, za kterými 

stojí zájmy lobistů. Do budoucna se budeme muset snažit prosadit zájmy našich včelařů 

razantněji. 

Tímto výčtem našich činností jsem se vám snažil zprostředkovat, čím se výbor a hlavní 

funkcionáři našeho spolku zabývají. Na závěr mého příspěvku o činnosti mi dovolte, abych 

popřál hodně zdraví vám a vašim včelám a vyslovil přesvědčení, že spolková činnost má i 

v dnešním uspěchaném světě své místo. 

V Mladé Boleslavi 30.3.2019 

Ing. Jiří Šturma, předseda 

 

Nyní mi dovolte, abych rovněž popřál letošním přítomným jubilantům, kteří dovrší v letošním 

roce 60 a více let. Za celý výbor rovněž i jim přeji hodně zdraví a sil při ošetřování jejich včelstev a 

dovolte abychom jim předali malý dárek v podobě medoviny. 

Přátelé:                          jubileum let 

Báča Zdeněk    70 

Beneš Václav    75 

Dlask Zdeněk    70 

Drahoňovský František    75 

Egert Václav    65 

Jampílek Josef     80 

Krejžik Jiří    75 

Mládek Petr    65 

Ohmann Walter    65 

Pavelka Václav    75 
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Šesták Jiří    80 

Šrajer Miroslav    65 

Tobiška Josef    70 

Zita Miroslav    65 

 


